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7 (epiloog)               Een streep onder de illusio. 

Het reflectieve kunstenaarschap 

I have often pointed out [...] that you can think with a thinker against that thinker. 

[...] To say that you can think at the same time with and against a thinker means [...] 

to think of the relation you have with the thought of the past. For Marx, as 

Althusser said, or against Marx. I think you can think with Marx against Marx or 

with Durkheim against Durkheim, and also, of course, with Marx and Durkheim 

against Weber, and vice versa. That’s the way science works. 

 

Pierre Bourdieu 
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Inleiding: Cervantes en het gezag 

In het voorwoord De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha schrijft de gedramatiseerde 
auteur over het schrijven van het voorwoord. Het op papier zetten van het verhaal heeft hem 
soms wel wat moeite gekost, vertrouwt hij de lezer toe, maar niets is hem ‘zo zwaar [...] gevallen 
als het voorwoord dat je nu aan het lezen bent.’847 De auteur maakt zich bovendien zorgen over 
de ontvangst van zijn werk. Hij vreest dat het grote publiek het op hoon zal trakteren, omdat 
het niet, zoals gebruikelijk, vol staat met aantekeningen in de kantlijn, voetnoten en spreuken 
van beroemde filosofen. Bovendien is de auteur te lui geweest om bevriende collega’s te vragen 
bewonderende sonnetten over zijn geesteskind te maken, die vervolgens voorin het boek 
kunnen worden opgenomen. Het ontbreekt zijn boek, kortom, aan de nodige opsmuk. 
Dit alles heeft de auteur in een impasse gebracht. Hij nam zich voor het boek niet te publiceren 
‘tot de hemel iemand stuurt’ die al deze problemen voor hem zou oplossen. Dan komt 
onverwacht een vriend van de schrijver langs, die als een heuse deus ex machina fungeert. Hij 
ziet de auteur tobben, vraagt hem wat eraan scheelt en na diens jammerklacht te hebben 
aangehoord, verklaart hij dat de problemen gemakkelijk uit de weg te ruimen zijn. Hij zegt de 
auteur hoe hij te werk moet gaan. 

‘Het eerste waar je op wijst, de sonnetten, puntdichten of lofredes die je ontbeert voor het 
begin, en die afkomstig moeten zijn van belangrijke personen met een titel, kan worden 
verholpen doordat je je enige moeite getroost ze zelf te maken, en daarna kun je ze dopen en 
ondertekenen zoals je maar wilt en ze als spruit toeschrijven aan Priester Jan van Indië of de 
Keizer van Trebizonde, van wie ik heb horen zeggen dat het beroemde dichters waren; en als 
ze dat niet waren en er zouden een paar schoolvossen en wijsneuzen zijn die gaan vitten en 
doorklappen dat er iets niet in de haak is, hoef je je in het geheel geen zorgen te maken; al 
ontdekken ze het bedrog, ze zullen heus de hand niet afhakken waarmee je het 
neerschreef.’848 

Het probleem van de aantekeningen in de kantlijn is volgens de vriend op te lossen door een 
paar Latijnse spreuken of zinnen aan te halen die de auteur uit zijn hoofd kent of snel kan 
opzoeken (“‘[...] dus dan zet je bijvoorbeeld als het over vrijheid en gevangenschap gaat: Non 
bene pro toto libertas venditur auro. En dan in de kantlijn Horatius aanhalen, of wie het heeft 
gezegd.”’) Zo zal het publiek de auteur al snel voor een taalkundige houden, weet de vriend, en 
dat zal zijn reputatie ten goede komen.  
Ook de noten vormen geen noemenswaardig obstakel, want die kunnen gemakkelijk worden 
gevuld met clichés en parate kennis. De vriend geeft een aantal voorbeelden. Hij raadt de auteur 
onder andere aan om de rivier de Taag in het verhaal op te voeren, zodat hij kan laten zien goed 
thuis te zijn in de letteren en de kosmografie. De ‘kostelijke noot’ dicteert hij alvast: ‘“De rivier 
de Taag ontleent haar naam aan een Spaanse koning; zij ontspringt op die en die plek en mondt 
uit in de Oceaan, waarbij zij de muren van de beroemde stad Lissabon kust, en het heet dat zij 
goudzand bevat, enz.”’ 
De vriend verhelpt vervolgens ook het laatste probleem, het ontbreken van een lijst met 
indrukwekkende schrijversnamen.  

‘De oplossing ligt erg voor de hand, want je hoeft alleen maar een boek te zoeken dat ze 
allemaal alfabetisch, zoals je zegt, bij elkaar heeft staan. Diezelfde lijst zet jij in het jouwe; stel 
dat het bedrog uitkomt, omdat je nauwelijks aanleiding had die namen op te voeren, dan 
geeft dat niets; wie weet is er iemand zo onnozel om te denken dat je ze allemaal wel degelijk 
in je simpele, sobere historie hebt gebruikt; en als ze nergens anders voor deugt, is die lange 
reeks schrijvers altijd nog goed om het boek op slag gezag te verlenen.’849 

                                                        
847 Cervantes Saavedra 2007, p. 8. 
848 Cervantes Saavedra 2007, p. 10. 
849 Cervantes Saavedra 2007, p. 12. 
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Zoals de hele geschiedenis van Don Quichot een parodie is op de traditionele ridderroman, zo 
is dit voorwoord een parodie op het traditionele voorwoord.850 De auteur presenteert zich, vol 
ironische zelfdepreciatie, als een naïeve en besluiteloze sul, die, nu hij zijn boek af heeft, moeite 
heeft om het volgens de etiquette op te tuigen en geschikt te maken voor publicatie. Cervantes 
drijft dus de spot met zichzelf. Maar meer nog doet hij dat met de literaire conventies van zijn 
tijd. Daarbij gaat het vooral om de manier waarop boeken en hun auteurs gezag verwerven, wat 
volgens de ingevoerde vriend alles te maken heeft met het etaleren van kennis en kunde. Écht 
geleerd hoef je daar niet voor te zijn, meent hij, de pose volstaat. En dus levert hij de auteur een 
aantal pasklare ideeën, clichés van de soort waar Flaubert later een woordenboek mee zou 
vullen.  
In dit voorwoord ironiseert Cervantes de literaire wereld waarin hij zich bevindt. Hij doet dat op 
een plaats buiten het fictionele verhaal, zodat het lijkt of de werkelijke, ‘concrete’ auteur tot ons 
spreekt. Maar tegelijkertijd verbindt Cervantes zijn stem op deze plaats aan die van een van de 
vertellers van het verhaal, en zo vervaagt hij het onderscheid tussen de fictie van het boek en de 
‘werkelijkheid’ van het voorwoord. In het voorwoord refereert hij namelijk aan ‘archieven in La 
Mancha’ waarin hij informatie over Don Quichot zou hebben gevonden, en in de roman 
presenteert de verteller zijn verhaal als een leesverslag van verschillende manuscripten: 
geschriften van een anonieme geschiedkundige die zijn opgeslagen in archieven in La Mancha, 
en toevallig op een markt gevonden papieren van een Arabische historicus.851 Zo stuurt 
Cervantes in het voorwoord het beeld dat de lezers van hem hebben – hij geeft de impliciete 
auteur dus vorm – maar maakt hij tegelijkertijd duidelijk dat dat beeld niet volledig overeenkomt 
met de werkelijkheid. Hij hult zich in dezelfde fictionele nevelen die ook de verteller(s) en Don 
Quichot omgeven.852  
In het voorwoord laat de gedramatiseerde Cervantes zien hoe, volgens hem, het charisma van 
auteurs tot stand komt. Daarmee tast hij meteen de status van dat charisma aan; hij presenteert 
het immers niet als een van god gegeven, natuurlijke vorm van gezag – charisma in de 
Weberiaanse zin van het woord – maar als iets wat bewust wordt nagestreefd en met een beetje 
bluf gemakkelijk kan worden verkregen, als iets dus wat geconstrueerd is.   
Nadat de auteur met hulp van zijn vriend in het voorwoord heeft geconstateerd wat er nodig is 
om voor ‘belezen, geleerd en welbespraakt’ door te gaan, zal iedere voetnoot, Latijnse 
aantekening in de kantlijn en ieder lofdicht in het boek automatisch in een fel ironisch licht 
komen te staan. De lezer is immers net verteld dat deze franje niet getuigt van de briljante geest 
van de auteur, maar een middel is om die auteur status te verschaffen. In Don Quichot staan geen 
voetnoten en ook geen citaten in de marge, maar lofdichten bevat het boek wel. En die steken 
de draak met het genre. Ze zijn niet ondertekend door schrijvers of andere mannen van aanzien, 
maar door personages uit bekende ridderliteratuur, die zich bijna allemaal direct richten tot 
personages uit Don Quichot.  
Don Quichot is vaak een voorloper van de moderne of zelfs postmoderne roman genoemd, onder 
meer wegens het satirische karakter van het boek en het vernuftige spel dat er met fictie, realiteit 
en intertekstualiteit wordt gespeeld.853 Ook de manier waarop Cervantes zichzelf in het 
voorwoord aan zijn publiek presenteert, kan als hoogst modern getypeerd worden. Cervantes 
beschrijft de conventies van de literaire wereld, en laat zich als individualist kennen door ze te 
bespotten en in zijn boek met al die conventies te breken. Veel meer dan over het boek dat 
                                                        
850 Vgl. Cascardi 1999 en Parr 2005, i.h.b. p. 57.  
851 De vertelsituatie in Don Quichot is bijzonder complex. Zie voor een analyse hiervan onder andere: Nabokov 1983, 
p. 27-50 en p. 75-88, Parr 2005. 
852 James Parr ziet de stem van de ‘auteur’ in het voorwoord dan ook niet als die van de concrete, maar als die van de 
‘inferred author’ – een term die hij verkiest boven ‘implied author’. (Parr 2005, p. 1-11, 31.) 
853 Zie, bijvoorbeeld, Gerli 1995, Cascardi 1999, Parr 2005, Fens 2007. Overigens stond Don Quichot om ongeveer 
dezelfde redenen – en dan met name wegens de complexe vertelsituatie en het doorbreken van de artistieke illusie – 
centraal in Schlegels theorievorming rond de romantische ironie. 



 249 

Cervantes heeft geschreven gaat het voorwoord van Don Quichot over het charisma van 
schrijvers en geleerden, en in het bijzonder van hemzelf. Cervantes deconstrueert hier wat 
volgens Bourdieu ruim tweehonderd jaar later, en in een andere gedaante, eerst goed 
gecónstrueerd zou worden: het geloof in de kunstenaar als uitzonderlijk begaafd individu.854  
 
In dit afsluitende hoofdstuk buig ik me nogmaals over de rol van de illusio in het werk van 
Bourdieu. Ik bespreek de hechte relatie tussen de illusio en de artistieke illusie, en zal laten zien 
dat Bourdieu zich oncomfortabel voelt wanneer kunstenaars een van beide onderstrepen. Het 
kunstenaarschap van Marcel Duchamp fungeert in dit hoofdstuk als schakel tussen de theorie 
van Bourdieu en het schrijverschap van Reve. Anders dan Reve bevindt de geboren Fransman 
Duchamp zich midden in het blikveld van Bourdieu. Ik meen dat zijn werk en zelfrepresentatie, 
ofschoon in veel opzichten sterk verschillend van Reves werk en zelfrepresentatie, enkele 
problemen bij Bourdieu aan het licht brengen die ook spelen ten aanzien van Reves 
schrijverschap. Deze problemen kunnen echter ook worden beschouwd als succesvolle uitingen 
van singulariteit in een kunstveld waarin de typische avant-gardistische revolutie tot model is 
verworden, en waarin, zoals Heinich het uitdrukt, het abnormale is genormaliseerd.  
 

De illusio als collectieve hypnose 

De illusio, het collectieve en fundamentele geloof in het spel, garandeert volgens Bourdieu het 
voortbestaan van het culturele veld. Alleen doordat actoren in het veld oprecht en volledig 
geloven dat het spel dat zij spelen zin heeft, en dat het kapitaal dat zij willen bemachtigen 
bemachtigd moet worden, investeren zij in het spel. Ze schrijven een boek, bijvoorbeeld, geven er 
een uit, of becommentariëren een boek van een ander. Door middel van iedere investering 
wordt het geloof dat de spelers aanhangen gereproduceerd, en het bestaansrecht van het 
culturele veld herbevestigd.  
Hoewel Bourdieu de term illusio veel gebruikt in relatie tot het culturele veld, is hij er duidelijk 
over dat ieder veld functioneert op basis van zijn eigen illusio, zijn eigen vorm van geloof.855 En 
hier raakt zijn sociologie aan filosofie. Iedere vorm van menselijk handelen, en zelfs van 
menselijk welbevinden, is volgens Bourdieu afhankelijk van het geloof dat dat handelen zinvol is 
– ook al ligt dat zinvolle in de ogen van actoren binnen het culturele veld paradoxaal genoeg in 
de sublieme zinloosheid, het feit dat het schrijven van een roman of het maken van een 
schilderij in ‘maatschappelijk’ opzicht niet nuttig genoemd kan worden. Een voorwaarde voor 
het succesvol functioneren van ieder veld is dat de actoren zich onbewust zijn van hun geloof. 
Zij dienen hun geloof niet als geloof, maar als (enige en allesomvattende) waarheid te ervaren. 
Zo wordt voorkomen dat zij zich vragen gaan stellen over de kracht die hen voortdrijft, en dat 
door die reflectie het fundamentalistische karakter en de zingevende kracht van het geloof wordt 
aangetast.856 Om werkelijk te kunnen bijdragen aan het veld waarin hij zich bevindt moet een 
actor dus samenvallen met de rol die hij speelt, en zich niet te veel bemoeien met het script 
ervan. Een schoenmaker moet zich in al zijn vezels schoenmaker voelen, een journalist 
journalist, en een kunstenaar kunstenaar. De illusio werkt dan ook als een collectieve hypnose: 
wie ervan onder invloed is, weet dat zelf niet. 

                                                        
854 De illusio, het collectieve en fundamentele geloof in het spel, drijft volgens Bourdieu sterk op de charismatische 
ideologie: het geloof in de kunstenaar als auctor, als geniale en enige schepper van het kunstwerk. Smaak voor kunst 
verhult volgens Bourdieu zijn ware aard, want doet zich voor als een ‘natuurlijke’ eigenschap, en dus niet als iets wat 
geproduceerd is door omgeving, opleiding of studie. Zo bezien heeft het ‘geloof’ waar Cervantes hier over schrijft een 
wat andere gedaante dan Bourdieus illusio van het literaire veld. Ik ga hier later in dit hoofdstuk verder op in.  
855 Zie, bijvoorbeeld, Bourdieu 1994, p. 54, p. 395-396.  
856 Bourdieu 1990b, p. 194-196, Bourdieu 1994, p. 30-31.  



 250 

Die hypnose wordt door Bourdieu dus voorgesteld als niets minder dan een levenselixer. 
Tekenend is dat hij, wanneer hij over de illusio spreekt of schrijft, zijn gebruikelijke, wat 
klinische discours regelmatig verruilt voor een variant met meer pathos. In Leçon sur la leçon 
(1982), zijn inaugurele rede aan het Collège de France, voert hij de illusio op als een soort 
vangnet voor het zwarte gat van het nihilisme. Ik citeer uit de Engelse vertaling.  

Doomed to death, that end which cannot be taken as an end, man is a being without a 
reason for being. It is society, and society alone, which dispenses, to different degrees, the 
justifications and reasons for existing; it is society which, by producing the affairs or 
positions that are said to be ‘important’, produces the acts and agents that are judged to be 
‘important’, for themselves and for the others - characters objectively and subjectively 
assured of their value and thus liberated from indifference and insignificance.857 

Dit is een heel andere Bourdieu dan de socioloog die de kunstwereld analyseert in termen van 
kapitaal, goederen, logica en productie. Maar ook dit is Bourdieu, en in deze passage is de 
ambivalente houding voelbaar die hij inneemt ten opzichte van de processen die hij analyseert: 
enerzijds speelt hij de rol van nuchtere observator, van deconstructivist van culturele mythen, 
anderzijds geeft hij er regelmatig blijk van zelf onder invloed van die mythen te staan. Bourdieu 
schrijft hier over de illusio op dezelfde toon waarmee hij in de jaren negentig op de barricades 
staat tegen het neo-liberalisme en voor het behoud van de autonome culturele en intellectuele 
wereld.  
De eerste vijftig bladzijden van De regels van de kunst zijn gewijd aan iemand die het vermogen om 
te geloven ontbeert. Het is Frédéric Moreau, de protagonist uit Flauberts L’Éducation sentimentale. 
Deze Frédéric kan geen keuze maken uit de vele mogelijkheden die hem worden aangeboden – 
hij studeert rechten, maar wil ook, afwisselend, componist, schilder, dichter, en historicus 
worden – en slaagt er niet in een maatschappelijke identiteit aan te nemen. Hij, zo schrijft 
Bourdieu, identificeert zich niet met ‘de sociale rol waartoe hij is voorbestemd’ en wijst ‘de illusio 
af als unaniem aanvaarde en gedeelde illusie, dus als illusie van werkelijkheid’.858 Frédérics 
besluiteloosheid luidt zijn mislukking in.  
Volgens Bourdieu is L’Éducation sentimentale niet alleen een voorbeeldige analyse van het Parijs 
van halverwege de negentiende eeuw, maar vooral ook een poging tot zelfanalyse van de auteur. 
Met Frédéric, stelt hij, beschrijft Flaubert zichzelf. Het verschil tussen personage en auteur is 
echter dat die laatste heeft weten te ontsnappen aan de onbestemdheid die de eerste in haar 
greep hield. Flaubert is immers schrijver geworden, en door het verhaal van Frédéric te 
publiceren stelt hij een daad waar Frédéric slechts van droomt.  
Bourdieu is sterk gefascineerd door het talent van Flaubert om zichzelf en de maatschappij 
waarin hij zich bevindt van bovenaf te bekijken. Hij stelt, in een hem typerende doorwrochte 
formulering, dat L’Éducation sentimentale ‘op ongelofelijk nauwkeurige wijze de structuur van de 
sociale wereld weer[geeft] waarin het boek werd geproduceerd, en zelfs de mentale structuren 
die door deze sociale structuren zijn gevormd en die het ontstaansprincipe zijn van het werk 
waarin deze structuren tot uitdrukking komen.’859 Flaubert heeft, met andere woorden, veel weg 
van de socioloog die Bourdieu wil zijn. Via zijn analyse van L’Éducation sentimentale lijkt Bourdieu 
Flaubert dus toe te laten in de uitkijktoren die hij aan de rand van het maatschappelijke veld 
heeft opgebouwd. Maar eigenlijk is dat een probleem voor zijn theoretisch model, en een 
potentiële aanslag op zijn symbolisch kapitaal als socioloog. Immers, waarom hebben we 
Bourdieus analyse nog nodig als die van Flaubert er al is? Wat is de waarde van Bourdieus 
deconstructie van de sociale en culturele wereld als die deconstructie feitelijk al plaatsvindt binnen 
het materiaal dat hij analyseert? 

                                                        
857 Bourdieu 1990b, p. 196. 
858 Bourdieu 1994, resp. p. 28, 30 (oorspr. curs.). 
859 Bourdieu 1994, p. 52. 
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De oplossing van het probleem is één woord, dat steeds als een mantra opduikt wanneer 
Bourdieu over het culturele veld spreekt of schrijft: verhulling. L’Éducation sentimentale kan 
uiteindelijk geen sociologisch project genoemd worden, stelt Bourdieu, omdat de visie van 
Flaubert ‘zich van een wetenschappelijke analyse onderscheidt door de vorm waarin ze zich 
aandient en tegelijkertijd verhult.’860 Flaubert kan zijn analyse alleen aan de wereld kenbaar 
maken door haar tot literatuur te transformeren, door haar als verhaal op te tuigen en daarmee 
te verhullen wat zij is. En zo zijn we terug bij het standpunt dat de illusio maar weinig reflectie 
verdraagt. Flaubert reflecteert wel, en hij doet dat volgens Bourdieu zelfs uitmuntend, maar 
omdat hij reflecteert op een wereld waar hij zelf deel van uitmaakt kan hij niet anders dan zijn 
reflectie maskeren. (Hier en daar lijkt Bourdieu zelfs te suggereren dat Flaubert tijdens het 
schrijven niet altijd wist wat hij precies aan het doen was. De maatschappelijke structuur die 
Flaubert in het boek blootlegt, en die volgens Bourdieu ook aan zijn ‘mentale structuren en 
literaire strategieën ten grondslag ligt’ is, stelt hij, ‘ten diepste verborgen en obscuur, want ten 
nauwste verbonden met zijn primaire investeringen.’861) En het is hier dat Bourdieu zijn eigen 
meerwaarde creëert. Volgens zijn redenering hebben we uiteindelijk toch een socioloog nodig 
om wat verhuld en verborgen is te onthullen, om de betovering te verbreken en wetenschap te 
maken van wat zich aandient als literatuur.  
Bourdieu voert Flaubert op als held van de onafhankelijkheidsstrijd die aan de stichting van het 
(relatief) autonome culturele veld vooraf ging. Flaubert was in staat om zich te ontworstelen aan 
de structuur van het veld waarin hij zich bevond, en kon zo aan de basis staan van een veld dat 
er vóór hem nog niet was. De auteur was, met andere woorden, krachtiger dan de illusio die 
hem omgaf. Die analyse is niet onproblematisch. Feitelijk doet Bourdieu op deze manier 
afbreuk aan het collectieve en fundamentele karakter van de illusio, en daarmee roept hij vragen 
op over de waarde en de bruikbaarheid van het concept. Immers: als van de illusio de 
hypnotiserende werking uitgaat waardoor actoren handelen zonder zich af te vragen waarheen 
en waarvoor, maar enkele actoren blijken in staat te zijn om zich aan die hypnose onttrekken, 
wanneer en onder welke voorwaarden kunnen zij dit dan doen? Bourdieu stelt zich deze vraag 
niet, en ik denk niet dat hij er een bevredigend antwoord op had kunnen geven.  
Het probleem dat zich hier aandient heeft te maken met de inconsistentie in Bourdieus visie op 
de ontwikkeling van het literaire veld, zoals die in De regels van de kunst is opgetekend. Die 
inconsistentie is, meen ik, terug te voeren op de richtingenstrijd tussen structuralisme en 
subjectivisme, waarin Bourdieu zich nadrukkelijk heeft gemengd.862 Ik ga hieronder kort op deze 
strijd in, om vervolgens mijn aandacht te richten op kunstenaars die zich in de blinde vlek van 
Bourdieus model bevinden; kunstenaars die openlijk reflecteren op hun zelfrepresentatie, op het 
geloof in de kunst en op het geloof in de kunstenaar.  

 

Tussen structuralisme en subjectivisme 

In de benadering van de werkelijkheid kan een structuralistische (ofwel objectivistische) en een 
subjectivistische (ofwel existentialistische of fenomenologische) variant worden onderscheiden. 
Volgens de structuralistische benadering wordt het handelen van individuen te allen tijde 
bepaald door externe, maatschappelijke factoren zoals economische condities en instituties. 
Personen zijn in deze visie te beschouwen als marionetten van de buitenwereld: zij zijn volledig 
geconditioneerd door externe machten. De subjectivistische benadering daarentegen redeneert 
vanuit het handelend subject: de sociale wereld wordt gevormd door de acties van individuen, 

                                                        
860 Bourdieu 1994, p. 52. 
861 Bourdieu 1994, p. 44. Zie voor kritiek op Bourdieus lezing van l’Éducation sentimentale ook: Marx 2008, p. 86-89 en 
Eastwood 2007. 
862 Zie onder andere Bourdieu 1989a, p. 51-66, Bourdieu 1990b p. 4-5, 123-139, Bourdieu 1990d, p. 25-29. 



 252 

en de acties van individuen komen rechtstreeks voort uit hun particuliere verlangens en 
overtuigingen.  
Bourdieu heeft een afkeer van de klassieke waterscheiding tussen structuralisme en 
subjectivisme, en wijst iedere keuze voor een van deze alternatieven als te reductionistisch van 
de hand. De sociologie is volgens hem gebaat bij relationeel of meerdimensionaal denken: zowel 
de invloed van externe structuren op het individu, als die van het individu op de externe 
structuren moet in de analyse worden meegenomen. Op deze manier probeert Bourdieu het 
structuralisme (waarvan hij onder andere Lévi-Strauss, Althusser, Durkheim, Marx en Foucault 
als vertegenwoordigers noemt) en de subjectivisme (van Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, 
Schütz en Sartre) met elkaar te verzoenen.863 Maar ondanks de middenpositie waarop Bourdieu 
aanspraak maakt is zijn werk – zeker vóór de publicatie van De regels van de kunst – door veel van 
zijn lezers en critici als sterk structuralistisch beschouwd. Met name een kernbegrip als de 
‘habitus’ (waarmee Bourdieu de in personen geïncorporeerde sociale structuren bedoelt) is hier 
volgens velen debet aan. De habitus zou, stellen veel commentatoren, slechts gedetermineerde, 
mechanisch opererende individuen voortbrengen, mensen die geen controle hebben over, en 
inzicht hebben in, de sociale structuren waarmee ze worden geconfronteerd. Omdat ieder 
individu via zijn habitus onbewust de sociale structuren reproduceert, wordt sociale verandering 
onmogelijk.864 
Met De regels van de kunst dient Bourdieu deze critici op het eerste gezicht van repliek. Zijn 
geschiedenis van het literaire veld is immers een verhaal van sociale verandering; het is zijn 
eerste werk waarin een diachrone blik op de sociale ruimte wordt geworpen. Flaubert en 
Baudelaire presenteert hij als de volmaakte tegendelen van marionetten die met handen en 
voeten aan habitus en illusio zijn gebonden; zij zijn individuen die, door welbewust en 
doelgericht te handelen, een blijvende verandering in de maatschappij weten te veroorzaken.  
Maar hoewel Bourdieu in De regels benadrukt dat de geschiedenis van het literaire veld een 
onophoudelijke, dynamische strijd is tussen de commerciële en ‘zuivere’ krachten, en dat de 
graad van autonomie binnen het veld aan voortdurende verandering onderhevig is, stelt hij die 
geschiedenis vooral voor als een lineaire ontwikkeling naar een steeds hogere mate van 
autonomie. De graad van autonomie verandert dus wel, maar de richting van die verandering 
niet. Het ‘heldentijdvak’ van Flaubert en Baudelaire vormde de aanzet tot de institutionalisering 
van het literaire veld, en daarmee van het ontstaan van een aantal ‘fundamentele wetten’ (zoals 
de omgekeerde economie, de eis van oprechtheid, de wet van de belangeloosheid), waar geen 
actor zich aan kan onttrekken zonder symbolisch kapitaal te verliezen. En daar wringt de 
schoen. Terwijl Bourdieu bij zijn analyse van de stichting van het literaire veld (een situatie 
waarin een verandering beschreven moet worden) dichtbij de pool van het subjectivisme staat – 
zijn verhaal heeft veel weg van de nationalistische en religieuze ontstaansmythen waarin 
visionaire en rationeel handelende mannen een nieuwe wereld stichten – verschuift hij naar de 
structuralistische pool wanneer hij de geschiedenis van dat veld beschrijft vanaf het moment dat 
de onafhankelijkheidsstrijd gestreden is. Als het (relatief) autonome veld eenmaal een feit is, acht 
Bourdieu de veldspecifieke illusio opnieuw zo krachtig dat geen actor zich er aan kan onttrekken 

                                                        
863 Zie onder andere Bourdieu 1989a, p. 51-66, Bourdieu 1990b, p. 4-5, 123-139, Bourdieu 1990d, p. 25-29. 
864 Zie voor kritiek op de habitus: Swartz 1977, p. 554, Garnham & Williams 1980, p. 222, Gorder 1980, p. 344, 
Jenkins 1982, Willis 1983, Brubaker 1985, p. 759, Wacquant 1987, p. 81, Harker, Mahar & Wilkes 1990, p. 216-217, 
Calhoun 1993 p. 72 en Collins 1993, p. 134. Verhelderend is een artikel van Anthony King in Sociological Theory (King 
2000). King geeft een kort overzicht van de kritiek op de habitus, en betoogt dat het concept bij strikte lezing van de 
definities die Bourdieu eraan gaf niets anders is dan een instrument van reproductie: ‘Despite Bourdieu’s claim that 
the habitus enables “agents to cope with unforeseen and ever-changing situations” [...], if his definition of the habitus 
is taken at its word, then these new situations could never arise nor could the habitus allow any transformation in 
practice. Social practices would be determined by a priori dispositions, embodied unknowingly by social agents, and 
consequently, their flexibility and creativity in the face of changing situations would be curtailed.’ (p. 427; oorspr. 
curs.) Zie voor Bourdieus verdediging tegen een lezing van de habitus als reproductie-instrument: Bourdieu 1990b, p. 
118, Bourdieu 1994, p. 218-220, p. 441 (noot 4).  



 253 

of er openlijk en ondubbelzinnig op kan reflecteren. Na de dagen van Flaubert en Baudelaire 
biedt Bourdieus geschiedenis geen plaats meer aan werkelijke nieuwe rebellen. Strijd is er wel, 
die vormt zelfs de motor van het voortbestaan van het autonome veld, maar die strijd verloopt 
volgens Bourdieu altijd volgens de regels van het spel.865 Aan de regels van het spel wordt niet 
getornd.  
Zo houdt de illusio van het literaire veld de actoren op hun plaats. Zij bevinden zich in een 
ruimte die zij als de (enig mogelijke) werkelijkheid ervaren, en zijn zich er óf niet van bewust dat 
die wereld een constructie is, óf moeten dat bewustzijn op straffe van excommunicatie 
verhullen. Daarmee hebben die actoren veel gemeen met personages in het type roman waar 
uitgerekend Flaubert een pleitbezorger van was: een roman waarin de artistieke illusie niet wordt 
doorbroken en waarin de auteur als een ‘onzichtbare god’ op de achtergrond blijft.  
 

De illusie en de illusio 

In romans waarin de artistieke illusie intact blijft, heeft de fictionele ruimte eenzelfde stringente 
structuur als een autonoom veld waarin de actoren zijn onderworpen aan de illusio. Evenmin als 
actoren in het literaire veld zijn personages in zo’n roman in staat om over de horizon van hun 
ruimte heen te kijken. Doen die personages dit wel, dan ontstaat de sensatie van de parabasis: 
het doorbreken van de illusie dat de fictie werkelijkheid is.  
Deze analogie tussen artistieke illusie en illusio is meer dan een aardige, en wellicht instructieve, 
bijkomstigheid. Ze raakt aan de kern van Bourdieus denken over literatuur en maatschappij. 
Waar Bourdieu aan het begin van De regels van de kunst al een enkele maal impliciet wijst op de 
overeenkomsten tussen de artistieke illusie en illusio, daar doet hij dat aan het einde van het 
boek nadrukkelijk.866 In het ‘Da Capo’, met als ondertitel ‘De illusie en de illusio’, beschrijft hij de 
wereld die Flaubert in zijn romans construeert als een representatie van de werkelijkheid, waarbij 
de neiging van Frédéric en Emma Bovary om de fictie serieuzer te nemen dan de werkelijkheid 
een symptoom is van hun onthechting van de wereld waarin ze leven.867 Ze verruilen de ene 
illusie – het geloof in de werkelijkheid van de werkelijkheid – voor de andere – het geloof in de 
werkelijkheid van de fictie. Flaubert problematiseert dus de verhouding tussen fictie en 
werkelijkheid. Maar, stelt Bourdieu, en dat is cruciaal, hij ‘doet dat in een fictie die, waarschijnlijk 
meer dan enige andere, in staat is een illusie van werkelijkheid op te roepen.’868 Met andere 
woorden: het probleem van fictie en werkelijkheid dringt bij Flaubert niet door tot in de 
vertelstructuur van de roman. Doordat Flaubert een immanente fictionele wereld creëert, gaat er 
een geloofseffect van zijn werk uit, en dat effect verhult het analytisch aspect van zijn werk.  
Uit het ‘Da Capo’ blijkt dat Bourdieu net zo gefascineerd is door de artistieke illusie als door de 
illusio. Die twee vormen van geloof zijn dan ook sterk aan elkaar verwant. Wanneer een literair 
werk zich met behulp van de artistieke illusie aandient als een in zichzelf besloten wereld, 
bevolkt door personages die niet reflecteren op de structuur ervan, verhoudt het zich immers als 
een microkosmos tot de macrokosmos van het literaire veld in zijn ideale, autonome toestand: 
een immanente ruimte, bevolkt door actoren die samenvallen met hun rol. Het in zichzelf 
besloten literaire werk is het autonome literaire veld op zakformaat. 
Maar die fascinatie heeft ook een keerzijde. Het model van Bourdieu, waarin de illusio als 
brandstof voor het menselijk handelen fungeert, kraakt zodra actoren gaan reflecteren op de 
                                                        
865 Zo stelt Bourdieu dat opeenvolgende avant-gardes elkaar bevechten steeds met als inzet de vraag wie er de meest 
‘zuivere’ kunstenaar of groepering is. (Bourdieu 1994, p. 359.) 
866 In zijn analyse van l’Éducation sentimentale stelt Bourdieu bijvoorbeeld dat Flauberts protagonisten als Emma en 
Frédéric, die de fictie serieuzer nemen dan de werkelijkheid, eraan herinneren ‘dat de “realiteit” waarnaar we alle 
ficties afmeten niet meer is dan de universeel gewaarborgde refererent van een collectieve illusie.’ (Bourdieu 1994, p. 
30. Een vergelijkbare opmerking staat op p. 396-397.)  
867 Bourdieu betrekt overigens ook Don Quichot bij dit voorbeeld. 
868 Bourdieu 1994, p. 397. 
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regels van het spel dat zij spelen. En die actoren zijn er. Want net zo min als ieder personage in 
iedere roman een Frédéric is die zich onbewust is van zijn rol als personage, onthoudt iedere 
actor in het literaire veld zich van commentaar op de rol die hij speelt, op de constructie van het 
veld waarin hij zich bevindt en op het ‘geloof’ dat aan dat handelen ten grondslag ligt.  
Don Quichot is een vroeg voorbeeld van een roman waarin de twee vormen van geloof, zowel de 
artistieke illusie als de illusio, worden onderstreept. Don Quichot verkiest net als Frédéric de 
wereld van de fictie boven die van de realiteit, maar in tegenstelling tot Flauberts protagonist 
treedt hij op talloze manieren uit zijn personageruimte naar buiten.869 Zo refereert de 
gedramatiseerde auteur in het voorwoord aan de archieven waar hij de geschiedenis van de 
(duidelijk fictieve) held zou hebben gevonden, richten personages uit andere bekende 
ridderverhalen zich in de lofdichten tot Don Quichot, ontmoet Don Quichot enkelen van hen 
tijdens zijn avonturen, en wijst een personage hem in het tweede deel van de roman op het 
succes van het eerste deel. In het voorwoord van de roman komt de illusio aan de orde en 
reflecteert de schrijver spottend op het charisma van kunst en kunstenaars. Door zichzelf ten 
tonele te voeren als nederige, naïeve schrijver die niet weet hoe hij zijn boek gezag moet 
verlenen, biedt Cervantes zichzelf de gelegenheid om zich op de constructie van dat charisma te 
richten en het zodoende te deconstrueren. (Dat charisma, en het geloof dat ermee verbonden is, 
heeft overigens een wat andere gedaante dan het charisma van de ‘pure’, ‘zuivere’ kunstenaar uit 
de hoogtijdagen van het autonome literaire veld – met een diachrone blik bezien zou Cervantes’ 
vorm van gezag een voorstadium van het charisma van de autonome kunstenaar kunnen 
worden genoemd. Het gezag is hier (nog) nadrukkelijk verbonden met geleerdheid, het etaleren 
dus van kennis die door studie is verkregen; het charisma van de ‘zuivere’ kunstenaar wordt juist 
geproduceerd door het geloof in het superieure wezen van de kunstenaar, en staat dus los van 
verwerving van kennis). 
 
Een roman als Don Quichot, waarin zowel de artistieke illusie als de illusio van de literaire wereld 
wordt onderstreept, vormt een probleem voor de structuralistische component van Bourdieus 
cultuursociologie. Dat volgt niet alleen uit het fundamentele karakter dat Bourdieu toekent aan 
de illusio van het culturele veld, het blijkt ook wanneer hij – en hij doet dat spaarzaam – 
aandacht besteedt aan kunstenaars die openlijk op de illusio reflecteren. Een mooi voorbeeld 
hiervan staat in ‘The Field of Cultural Production’. Bourdieu stelt zich hier de vraag in hoeverre 
spelers in het culturele veld zich bewust kunnen zijn van hun eigen, op de accumulatie van 
kapitaal gerichte, handelingen. Wat hij in dat verband over de illusio opmerkt is veelzeggend.  

As for awareness of the logic of the game as such, and of the illusio on which it is based, I 
had been inclined to think that it was excluded by membership of the field, which 
presupposes (and induces) belief in everything which depends on the existence of the field, 
i.e. literature, the writer, etc., because such lucidity would make the literary or artistic 
undertaking itself a cynical mysitification [sic], a conscious trickery.870 

Merk op dat Bourdieu hier in de verleden tijd spreekt: hij dácht dat actoren zich niet bewust 
kunnen zijn van de logica van het veld waarin zij zich bevinden. Dit veranderde toen hij op een 
tekst van Mallarmé stuitte, waarin deze precies de illusio van het literaire veld lijkt te beschrijven 
(het betreft een passage uit ‘La musique et les lettres’871). Mallarmés tekst is volgens Bourdieu 
                                                        
869 Zowel in de proloog als in het ‘Da Capo’ van De regels van de kunst noemt Bourdieu Don Quichot terzijde als een 
voorbeeld van een roman waarin de held een fictionele wereld verkiest boven de werkelijkheid. Hij gaat echter niet in 
op de structuur van de roman, die duidelijk verschilt van de werken van Flaubert. (Bourdieu 1994, p. 30, 54, 397.)  
870 Bourdieu 1993b, p. 72. Zie ook: Bourdieu 1994, p. 330-334. 
871 De passage is in De regels van de kunst als volgt vertaald: ‘“Wij weten, gevangen in een absolute formule, dat, 
voorzeker, slechts is wat is. Terstond echter afzien, onder een voorwendsel, van de misleiding, zou onze 
inconsequentie beklemtonen, het plezier dat wij najagen loochenend: want dit hiernamaals is daarvan de agens, en de 
motor zou ik zeggen ware het niet dat het mij tegenstaat om, publiekelijk, de goddeloze demontage van de fictie en 
derhalve van het literaire mechanisme te verrichten, teneinde de hoofdmoot te etaleren of niets. Maar ik bewonder 



 255 

echter zeer hermetisch, ze verhult wat ze zegt. Vervolgens concludeert hij dat dit de enige 
manier is waarop een actor de mechanismen van zijn veld kan benoemen. Hier volgt Bourdieu 
dus hetzelfde patroon als wanneer hij L’Éducation sentimentale analyseert: kunstenaars kunnen het 
geloof nooit openlijk markeren, omdat die ‘heiligschennis’ onmiddellijk excommunicatie uit het 
veld tot gevolg zou hebben.872 Impliciet verstevigt hij daarmee zijn eigen positie als 
deconstructivist van dit geloofsmechanisme.  

Hermeticism, in this case, perfectly fulfils its function: to utter ‘in public’ the true nature of 
the field, and of its mechanisms, is sacrilege par excellence, the unforgivable sin which all the 
censorships constituting the field seek to repress. These are things that can only be said in 
such a way that they are not said. If Mallarmé can, without excluding himself from the field, 
utter the truth about a field which excludes the publishing of its own truth, this is because he 
says it in a language which is designed to be recognized within the field because everything, in 
its very form, that of euphemism and Verneinung, affirms that he recognizes its censorships.873 

Op het moment dat de artistieke illusie in een roman wordt gemarkeerd – via bijvoorbeeld een 
parabasis – wordt ze ook tijdelijk opgeheven. Een streep onder de artistieke illusie is dus een 
streep door de artistieke illusie. Hetzelfde geldt voor de illusio: iedere onderstreping ervan 
betekent in potentie een doorhaling. En omdat de illusio, volgens Bourdieu, het culturele veld 
maakt tot wat het is, kan zij onmogelijk straffeloos door actoren worden benoemd, geanalyseerd 
en gedeconstrueerd op de manier waarop hijzelf dat doet. Zou dat wel gebeuren, dan zou het de 
realiteitsillusie van die actoren doorbreken en zou het autonome culturele veld uiteindelijk in 
zijn voortbestaan worden bedreigd.  
Ik denk dat de ideologie die aan Bourdieus theorieën ten grondslag ligt – hij is zelf een ‘ketterse 
gelovige’, een representant van het artistiek-intellectuele wereld die hij tegelijkertijd wil 
deconstrueren én in stand wil houden874 – en die onverbloemd naar voren komt in zijn meer 
activistische teksten als ‘Pleidooi voor een corporatisme van het universele’ (achterin De regels van 
de kunst), ‘Over televisie’ en Contre-feux (1 en 2), ervoor zorgt dat hij op dit punt van zijn betoog 
de praktijk de theorie laat volgen, in plaats van andersom. Want is het ten aanzien van Mallarmé 
wellicht nog vol te houden dat de schrijver, onder druk van het orthodoxe geloof van het veld 
waarin hij zich bevond, zijn analyse van de illusio verstopt onder een deken van eufemismen en 
negaties, bij veel andere kunstenaars moet iemand die poneert dat de illusio niet openlijk 
benoemd kan worden zich in vele bochten wringen. En dat is wat Bourdieu doet.  
 

Duchamp en de reflectieve sensatie  

Bourdieu maakt vaak gebruik van een spelmetafoor om de werking van een veld en de strijd die 
erin plaatsvindt te verhelderen.875 Een spel kent, net als een veld, een aantal vaste regels, en er 
wordt een machtsstrijd gevoerd: iedereen wil het spel winnen. Een belangrijk verschil tussen een 
potje voetbal of stratego en een ‘sociaal spel’ is echter dat intrede in een normaal spel altijd 

                                                                                                                                                             
hoe men, door een mystificatie, op enige verhevenheid zonder toegang en bliksemend! het bij ons bewuste gemis 
projecteert van wat daarboven tot uitbarsting komt. Waar het om gaat – Om het spel.”’ (Geciteerd naar: Bourdieu 
1994, p. 330-331 (oorspr. curs.).) 
872 Zie in dit verband ook: Gelikman 2006, i.h.b. p. 227-228.  
873 Bourdieu 1993b, p. 73. Vgl. met wat Bourdieu schrijft in De regels van de kunst: ‘[...] wie weigert het spel mee te 
spelen en de kunst aan te vechten volgens de regels van de kunst, bekritiseert niet de manier waarop het spel wordt 
gespeeld maar het spel zelf en het geloof dat er de basis van vormt, en dat is de enige zonde die niet kan worden 
vergeven.’ (Bourdieu 1994, p. 209 [oorspr. curs]; nagenoeg dezelfde passage staat in Bourdieu 1989 [1977], p. 256.) 
874 Ik ben het eens met R.M. Shusterman, die in dit verband opmerkte: ‘Bourdieu [...] rigorously exposes the hidden 
economy and veiled interests of the so-called disinterested aesthetic of high culture but nonetheless remains too 
enchanted by the myth he demystifies to acknowlegde the existence of any legitimate popular aesthetic.’ (geciteerd 
naar: Fowler 1997, p. 152.) 
875 De spelmetafoor wordt bij Bourdieu vaak nader gespecificeerd tot sportmetafoor. Zie bijvoorbeeld: Bourdieu 
1989 [1977], Bourdieu 1989 [1988], p. 64, Bourdieu 1990 [1985], p. 63, Bourdieu 1990d, p. 66-67, 81.  
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vergezeld gaat van een quasi-contract. Men weet dat men deelneemt aan het spel, de regels en 
het doel van het spel worden geëxpliciteerd. Sociale velden beschrijft Bourdieu echter als 
‘spellen in zichzelf’. De deelnemers (actoren in een veld) nemen níet bewust deel aan het spel, 
omdat de intrede in het spel niet gemarkeerd is. Men is als het ware in het spel ‘geboren’, en, zo 
schrijft hij, ‘the relation of investment, illusio, investment, is made more total and unconditional 
by the fact that it is unaware of what it is.’876  
Als Mallarmé in ‘La musique et les lettres’ de illusio benoemt, is hij een potentiële spelbreker. 
Hij reflecteert op de hypnose die ervoor zorgt dat de spelers het spel blijven spelen, onbewust 
van het feit dat het een spel is. Met die reflectie verbreekt hij de betovering – hij noemt het zelfs 
letterlijk een ‘spel’ – en zegt hij wat volgens Bourdieu onzegbaar is. Bourdieu lost dit probleem 
op doordat hij van die reflectie zelf een soort betoverende werking laat uitgaan: Mallarmé kan 
alleen maar doen wat hij doet door zijn demystificerende boodschap zelf weer met een waas van 
mystiek te omgeven. Maar, of hij zijn boodschap nu verhult of niet, Mallarmé toont zich wel 
bewust van het feit dat hij een spel speelt, en daarmee onttrekt hij zich aan Bourdieus premisse 
dat de illusio iedere speler in het veld bedwelmt.  
Een kunstenaar die van de reflectie op het spel de essentie van zijn kunstenaarschap maakte, is 
Marcel Duchamp. Voor zijn readymades, die vaak worden beschouwd als een breuk met alle 
kunst die eraan vooraf ging,877 zocht hij naar objecten die hem esthetisch onverschillig lieten. 
Vaak waren dat resultaten van massaproductie, zoals een sneeuwschep, een flessenrek of een 
urinoir.878 Duchamp promoveerde deze objecten tot kunstwerk door ze van een datum en titel 
te voorzien en er zijn handtekening op te zetten (of die van een fictief persoon, zoals in het 
geval van Fountain). De essentie van Duchamps breuk ligt in de provocatieve afrekening met 
Kantiaanse esthetica, waarin kunst direct wordt verbonden met schoonheid.879 Of een voorwerp 
tot de kunst gerekend kan worden, hangt volgens Kant af van het ‘zuivere smaakoordeel’: een 
algemeen-menselijk (universeel en onveranderlijk) verstandelijk idee van wat schoonheid is. Dit 
smaakoordeel is gebaseerd op wat Kant ‘subjectieve algemeenheid’ noemt.880 Duchamp liet zien 
dat een object niet langer mooi gevonden hoeft te worden om voor kunstwerk te kunnen 
doorgaan. Zoals Arthur Danto schrijft: ‘Na Duchamp kon men in principe overal kunst van 
maken. [...] Het tijdperk was begonnen waarin men op zoek moest naar een definitie van kunst 
die de definitie in termen van esthetisch genot kon vervangen.’881  

                                                        
876 Bourdieu 1990d, p. 67 (oorspr. curs.). 
877 Zie, bijvoorbeeld: Paz 1976, p. 176, Heinich 2003, p. 109-110, De Duve 1996, Danto 2002 [2000], Baudrillard 
2005a, p. 51-54, Baudrillard 2005b, p. 62-63, Baudrillard 2005c, p. 78-79, Baumann 2007, p. 5, 50. 
878 Het ‘Fietswiel op kruk’ beschouwde Duchamp zelf, in tegenstelling to vele critici, niet als zijn eerste readymade. 
Hij zei namelijk gefascineerd te raken door het lijnenspel van de spaken, wanneer het fietswiel in beweging werd 
gebracht (Tomkins 1996, p. 157). Het fietswiel voldeed dus niet aan zijn criteria voor een readymade. Zo zei hij in een 
van zijn gesprekken met kunstcriticus Pierre Cabanne: ‘Je moet iets zo onverschillig kunnen benaderen, dat het geen 
esthetische ontroering wekt. De keuze van de ready-mades is altijd gebaseerd op onverschilligheid bij het bekijken en 
tegelijk op een totale afwezigheid van goede of slechte smaak.’ (Cabanne 1991, p. 63. Een vergelijkbare uitspraak staat 
in: Duchamp 1973 [1961], p. 141.)  
879 Vgl. De Duve 1996, Danto 2002 [2000]. De provocatie van Duchamp verhinderde overigens niet dat een aantal 
critici hun waardering voor Fountain liet blijken in termen van de klassieke, Kantiaanse esthetica. Voorstanders van het 
object zagen er een ‘lovely Buddha’ in, of vergeleken de vormen van het urinoir met de benen van de vrouwenfiguren 
van Cézanne. (Norton 1917) Duchamps mecenas Walter Arensberg meende dat Duchamp met het urinoir een in 
esthetisch opzicht ‘fraaie vorm’ had onthuld, en wees op de overeenkomsten tussen het urinoir en het werk van 
Constantin Brancusi. (Tomkins 1996, p. 182, Danto 2002 [2000], p. 295-295.)   
880 Kant & Schmidt 2003. Kant stelt dat het smaakoordeel een aanspraak moet doen op subjectieve, en niet op 
objectieve algemeenheid. Smaak is niet direct te relateren aan objecten, maar wel aan een (subjectieve) reflectie op die 
objecten. De algemeenheid van het smaakoordeel houdt verband met de reflectie op het object, niet met het object 
zelf. Over smaak heerst onder mensen een zekere overeenstemming dankzij een ‘diep verborgen gemeenschappelijke 
grond van eenstemmigheid in de beoordeling van de vormen waaronder hun voorwerpen kunnen worden gegeven.’ 
(p. 271) 
881 Danto 2002 [2000], p. 297. Vgl. Baudrillard 2005a, p. 52 en Baudrillard 2005c, p. 79: ‘Duchamp signals the end of 
the aesthetic principle.’  
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Het enige verschil tussen een reguliere sneeuwschep en het kunstwerk ‘In advance of the broken 
arm’, zoals Duchamp deze readymade noemde, is de presentatie. Omdat Duchamps readymades 
alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn, en omdat de creatieve daad van Duchamp niet uit de 
constructie van die voorwerpen bestaat, maar slechts uit het verzinnen van een titel en het 
plaatsen van een datering en een handtekening, richten die voorwerpen alle aandacht op het 
charisma van de kunstenaar en op wat door dat charisma mogelijk wordt: het verheffen van een 
gewoon object tot fetisj (Bourdieu noemt dit wel de ‘transsubstantiatie’). 
Danto heeft betoogd dat met Duchamp de kunst in de fase van de filosofie is beland: ze streeft 
niet langer schoonheid na, maar gaat zich vragen stellen naar haar eigen bestaan.882 Dat het 
Duchamp te doen was om de processen die objecten tot kunstwerken transformeren, blijkt niet 
alleen uit zijn werk, maar ook uit de manier waarop hij over dat werk sprak en schreef. Zijn 
bespiegelingen over kunst in brieven en in de weinige interviews die hij gaf, staan vol met 
opmerkingen over consecratieprocessen en de magische rol van de kunstenaar daarin. Een mooi 
– en vroeg – voorbeeld hiervan is te vinden in een brief die Duchamp in 1915 vanuit Amerika 
aan zijn zus in Parijs schreef, vlak nadat hij zijn eerste readymade tot stand had gebracht. Eerst 
behoedt hij zijn zus voor de verleiding om een diepere betekenis achter het kunstwerk te zoeken 
op basis van de titel. Vervolgens instrueert hij haar hoe ze een flessenrek, dat in zijn Parijse 
atelier staat, tot kunstwerk moet omtoveren. 

I have for example a large snow shovel upon which I wrote at the bottom: In advance of the 
broken arm, translation in French, En avance du bras cassé. Don’t try too hard to understand it in 
the Romantic or Impressionist or Cubist sense – that has nothing to do with it. [...] 
You take for yourself this bottle rack. I will make it a ‘Ready-made’ from a distance. You will 
have to write at the base and on the inside of the bottom ring in small letters painted with an 
oil-painting brush, in silver and white color, the inscription that I will give you after this, and 
you will sign it in the same hand as follows: 
(from) Marcel Duchamp.’883 

Deze reflectie op de transformerende daad van het signeren en naamgeven is typerend voor 
Duchamp. Zijn kunstwerken thematiseren en ironiseren het consecratieproces van het 
kunstwerk, en maken daarbij opzichtig gebruik van het charisma van de kunstenaar. In dit geval 
blijkt hoezeer Duchamp experimenteerde met het proces van ‘transsubstantiatie’. De kunstenaar 
zelf hoefde er volgens hem niet eens aan te pas te komen om een object tot kunst om te 
vormen, de illusie dat dit wel het geval was, achtte Duchamp voldoende.   
Met zijn werk, dat voor zijn bestaan volledig afhankelijk is van datgene wat het tegelijkertijd 
bespot, de illusio en de charismatische ideologie, zegt Duchamp dus voortdurend het 
‘onzegbare’. Anders dan bij Mallarmé gaat het hier niet om een incident. Vandaag de dag 
ontleent Duchamp bijna zijn gehele reputatie aan de provocatie die van dit mechanisme 
uitging.884  

                                                        
882 Danto 2002 [1986], Danto 2002 [2000]. Zie in dit verband ook Bürger 1974 (p. 25), die stelt dat kunst in de 
historische avant-garde in de fase van zelfkritiek is beland, en Paz 1976 (p. 119-123), die schrijft over de ‘meta-ironie’ 
van Duchamp. 
883 Geciteerd naar: Tomkins 1996, p. 157-158.  
884 Zo wordt het idee van de readymade alom beschouwd als beslissende vernieuwing in de ontwikkeling van de 
moderne kunst (zie: Heinich 2003, De Duve 1996, Danto 2002 [2000], Baudrillard 2005a, Baudrillard 2005b, 
Baudrillard 2005c). In 2004 riepen vijfhonderd Britse kunstcritici in de aanloop naar de uitreiking van de Turner Prize 
Duchamps Fountain, het met ‘R. Mutt’ gesigneerde urinoir, uit tot het meest invloedrijke moderne kunstwerk. Dat de 
provocatieve kracht van het object nog altijd niet volledig verdwenen is, blijkt uit de verontwaardigde toon van veel 
reacties op de website van de BBC. Een selectie: ‘It's a urinal. If true artists like Leonardo da Vinci saw this they 
would turn in their graves.’ ‘How the Hell can something that I wee in be considered art? Surely there are better and 
more intelligent ways of making art more accessible.’ ‘This is ludicrous! I mean what ISN'T art these days? These days 
you can stick your name on anything and call it art. I see no beauty in a sculptured toilet.’ ‘If 500 people really 
consider this the most influential modern art work of all time, I think we can safely disregard their claim to be 
experts.’ ‘This is not art. The artist didn't create it, the manufacturer did. Maybe they should get the award.’ 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/4061491.stm; geraadpleegd in juni 2011). 
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Als Bourdieu aandacht besteedt aan Duchamp, en dat doet hij incidenteel, wijst ook hij op het 
reflectieve karakter van diens kunstenaarschap. Hij stelt dat Duchamp een bijzonder goed 
‘gevoel voor het spel’ bezat en als geen ander de consequenties van zijn daden in het artistieke 
veld kon doorzien. Duchamp was, stelt hij, ‘als een goede schaakspeler die de immanente 
noodzaak van het spel beheerst en bij elke zet die hij doet anticipeert op de zetten die hij zal 
uitlokken.’885 Het is opvallend dat Bourdieu wél schrijft over de manier waarop Duchamps 
readymades de consecratieprocessen naar de oppervlakte brengen, maar weinig over de 
ironische belichting waaronder Duchamp die processen plaatst. Volgens Bourdieu worden 
readymades eenvoudig ‘bevorderd tot de waardigheid van kunstvoorwerp door een symbolische 
krachttoer van de kunstenaar’,886 en daarmee vormen ze de perfecte illustratie van zijn theorieën 
over de charismatische kracht van kunst en kunstenaar.887 Hij stelt dat Duchamps commentaar 
op de illusio net als dat van Mallarmé verhuld is, omdat hij het in een artistieke daad verpakt, en 
dat de expositie van het werk in musea en de opname in catalogi ervoor zorgt dat de 
provocatieve kracht ervan teniet wordt gedaan. Zo blijft de cirkel van het geloof in stand: ‘Kunst 
kan de waarheid over kunst niet prijsgeven zonder die aan het gezicht te onttrekken door van de 
ontmaskering zelf een kunstwerk te maken’.888 (Een uitspraak die dicht in de buurt komt van 
een cirkelredenering, want het is de vraag of ‘kunst’ ooit iets anders dan een ‘kunstwerk’ kan 
opleveren).   
Zelfkritische, op kunst reflecterende kunst als die van Duchamp wordt door Bourdieu dus niet 
beschouwd als een bedreiging voor de illusio of de autonomie van het culturele veld. Sterker 
nog, volgens Bourdieu is reflectieve kunst juist een symptoom van de immer voortschrijdende 
veldautonomie. Deze kunst, stelt hij, laat immers zien dat het veld meer en meer in zichzelf 
besloten raakt. Een gesigneerd urinoir heeft alleen betekenis voor wie op de hoogte is van de 
geschiedenis van het veld. 

De ontwikkeling van het culturele produktieveld naar een grotere autonomie gaat kortom 
vergezeld van een beweging naar een grotere reflexiviteit. Elk ‘genre’ buigt zich daarbij in een 
soort kritische omkering van de blik over zichzelf, over de eigen grondslag en 
vooronderstellingen. [...] Want naarmate het veld sterker in zichzelf besloten raakt is de 
praktische beheersing van de specifieke verworvenheden van de hele geschiedenis van het 
genre [...] steeds meer een integraal onderdeel van de toegangsvoorwaarden tot het veld van 
beperkte produktie. De geschiedenis van het veld is wel degelijk onomkeerbaar, en de 
produkten van die relatief autonome geschiedenis zijn, tot op zekere hoogte, cumulatief.889 

Bezien vanuit Bourdieus theorieën over de illusio is dit een wat vreemde redenering. Want 
terwijl Bourdieu een toenemende reflexiviteit als symptoom ziet van een toenemende 
autonomie, geldt natuurlijk ook dat hoe groter de reflexiviteit van de kunst en de kunstenaar is, 
hoe kleiner de hypnotiserende kracht van de illusio wordt. Hier is weer de spanning voelbaar 
tussen de structuralistische en de subjectivistische tendensen in Bourdieus cultuursociologie. 
Enerzijds zijn kunstenaars in een zeer autonoom veld uiterst bewust opererende individuen, die 
in de twintigste eeuw de mechanismen van het veld thematiseren in hun kunst en 
zelfrepresentatie, anderzijds zijn ze, omdat ze kunstenaar zijn, niet in staat door de structuren van 
het culturele veld heen te breken. Bovendien voert Bourdieu met de notie van het ‘begrijpen’ 

                                                        
885 Bourdieu 1994, p. 300. 
886 Bourdieu 1994, p. 299. Zie ook: Bourdieu 1993b, p. 73. 
887 Zo schrijft Bourdieu: ‘De kunstenaar die zijn handtekening op een ready-made zet en daarmee een object produceert 
met een marktwaarde die in géén verhouding staat tot de kosten van fabricage dankt zijn magische doeltreffendheid 
aan de hele logica van het veld dat hem erkent en autoriseert; zijn “act” zou een onzinnig of onbetekenend gebaar zijn 
gebleven zonder de wereld van celebranten en gelovigen die bereid zijn zo’n handeling betkenenis en waarde te 
verlenen, onder verwijzing naar de hele traditie waarvan hun categorieën van waarneming en waardering het produkt 
zijn.’ (Bourdieu 1994, p. 208). 
888 Bourdieu 1994, p. 209. Zie ook: Bourdieu 1989 [1977], p. 255. 
889 Bourdieu 1994, p. 293. Zie ook: p. 300 en 359. 
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van reflexieve kunst zelf min of meer de symbolische repressie uit die hij in zijn werk tot object 
van deconstructie maakt. De waarde van een kunstwerk kan, zo suggereert hij, pas worden 
ontsloten als men de specifieke, historische kennis bezit die betekenis kan toekennen aan een 
gesigneerd urinoir, een hermetisch gedicht of een non-figuratief schilderij.890  
Duchamp is het voorbeeld bij uitstek van een kunstenaar die Bourdieus ‘fundamentele wetten’ 
van (het subveld van de beperkte productie binnen) het culturele veld gebruikte als inzet van een 
vrij spel van provocatie, ironie, en reflectie. Een groot deel van de historische betekenis van 
Duchamps kunstenaarschap ligt in het feit dat hij de manier waarop het spel gespeeld wordt 
naar de oppervlakte bracht, dat hij niet alleen openlijk reflecteerde op de ‘regels van de kunst’ 
maar dat hij door die reflectie de regels ook relativeerde, de mogelijkheid opende de spelregels te 
herschrijven, en daarmee afbreuk deed aan de hypnotiserende kracht van de illusio. 
In zijn werk en zelfrepresentatie stelde Duchamp de ‘magische’ rol van de kunstenaar en de 
mythe van de kunstenaar als ‘ongeschapen schepper’ centraal, door zich te concentreren op de 
sociale constructie van artistieke reputaties en de rol van het kunstwerk als fetisj.891 En hoewel 
hij regelmatig een betrekkelijk ‘autonome’ positie als kunstenaar claimde – hij was eerder een 
artists’ artist dan een publiekskunstenaar – toonde hij zich ook zeer onafhankelijk van de mores 
van het culturele veld waarin hij zich bevond. Vanaf het moment, vroeg in zijn carrière, dat zijn 
schilderij Nu descendant un escalier geweigerd werd op een expositie van de kubistische 
Puteauxgroep, stelde hij zich als eenling op.892 Hij verbond zich nooit aan een van de vele, meer 
of minder revolutionaire, -ismen van zijn tijd (zoals het surrealisme, het futurisme en het 
kubisme), mengde zich zelden in essentialistische kunstdebatten, hield zich afzijdig van het 
kunstenaarsleven, en waakte ervoor te worden geïdentificeerd met sterotypische 
kunstenaarsfiguren.893  

                                                        
890 Zie bijvoorbeeld Bourdieu 1994, p. 300-301. Bourdieu stelt daar dat – let op het adjectief – ‘de adequate 
waarneming en waardering van de kunst die het produkt is van een permanente breuk met de geschiedenis zelf door 
en door historisch worden. Van kunst genieten zonder het bewustzijn en de kennis van de historische spelen en 
inzetten waarvan het werk het produkt is wordt steeds moeilijker en steeds zeldzamer; wat men wel de “vernieuwende 
bijdrage” van het werk noemt kan uiteraard alleen door historische vergelijkingen en verwijzingen worden 
vastgesteld.’ (Curs. van mij, EP). 
891 Zo stelt Duchamp in ‘The Creative Act’, een lezing voor the American Federation of the Arts uit 1957, dat de 
creatie van kunst twee polen kent: die van de kunstenaar en die van de toeschouwer. Een kunstenaar kan, aldus 
Duchamp, nooit volledig de betekenis van zijn werk doorgronden. Met de term ‘art coefficient’ drukt Duchamp het 
verschil uit tussen de intentie van de kunstenaar en het uiteindelijk gecreëerde object. ‘[…] the personal “art 
coefficient” is like an arithmetical relation between the unexpressed but intended and the unintentionally expressed. 
[…] All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the 
external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative 
act. This becomes even more obvious when posterity gives its final verdict and sometimes rehabilitates forgotten 
artists.’ (Duchamp 1973, p. 139-140) Maar in de visie van Duchamp draagt de toeschouwer niet alleen bij aan het 
creatieve proces, hij beslist ook over de kwaliteit van het kunstwerk. ‘Millions of artists create; only a few thousands 
are discussed or accepted by the spectator and many less again are consecrated by posterity. In the last analysis, the 
artist may shout from all the rooftops that he is a genius; he will have to wait for the verdict of the spectator in order 
that his declarations take a social value and that, finally, posterity includes him in the primers of Art History.’ 
(Duchamp 1973, p. 138). 
892 Duchamp beschouwde dit incident, in 1912, als het keerpunt in zijn artistieke carrière, het moment waarop hij er 
voor koos om louter nog als individu te opereren. Het was de bedoeling dat Nu descendant un escalier zou worden 
geëxposeerd op de Salon des Indépendants van de Puteauxgroep, een gezelschap dat een lans trachtte te breken voor 
het ‘redelijk kubisme’. De groep was van mening dat het werk van Duchamp de zich nog ontwikkelende principes van 
het kubisme ridiculiseerde. Het klassieke onderwerp van een naakt voor een kubistisch werk werd door hen als 
regelrechte belediging van de kubismeconventies gezien. De Puteauxgroep verzocht Duchamp de titel van zijn 
schilderij, die op het canvas geschilderd stond, te veranderen. Duchamp weigerde, en liet het schilderij van de 
expositie verwijderen. Tegen zijn biograaf Calvin Tomkins zei hij over dat moment: ‘I saw that I would never be 
much interested in groups after that.’ (Tomkins 1996, p. 75-84; citaat op p. 83.) 
893 Cabanne karakteriseerde Duchamp als iemand die afstand hield tegenover ‘de bewegingen, de stromingen, de 
ideeën, maar ook tegenover de kunstenaars zelf.’ (Cabanne 1991, p. 29.) Die hang naar een geïsoleerde positie is al 
vroeg in Duchamps loopbaan te bespeuren. Zo vertrekt hij in 1908 uit Montmartre, het door hele en halve 
bohémiens bevolkte walhalla van de bohème, en vestigt zich in Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs. Ook als hij 
later over zijn tijd in Montmartre spreekt, waakt Duchamp ervoor te worden vereenzelvigd met het stereotypische 
kunstenaarsmilieu: ‘Ik wil er wel even op wijzen dat ik [in Montmartre] helemaal niet te midden van schilders leefde, 
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Naast experimenten met de accumulatie van (cultureel en) symbolisch kapitaal, waarvan de 
readymades de bekendste voorbeelden zijn, experimenteerde Duchamp openlijk met 
commerciële activiteiten en met het omzetten van cultureel in economisch kapitaal. Zo had hij 
plannen om met Tristan Tzara een Dada-postorderbedrijf op te zetten, handelde hij in werken 
van Brancusi, en probeerde hij eens om door hem ontworpen optische 3d-machines te slijten op 
een huishoudbeurs. Interessant is in dit verband ook het experiment dat bekend is te komen te 
staan als Monte Carlo Bond, en dat een door Duchamp ontwikkeld spelsysteem behelsde dat winst 
aan de roulettetafel zou moeten garanderen. Duchamp fabriceerde dertig aandelen, die met de 
hand werden ondertekend door hemzelf en diens vrouwelijke alter-ego Rrose Sélavy. Hij bood 
ze te koop aan voor vijfhonderd francs per stuk. Op de achterkant van de aandelen stond een 
‘extract van het bedrijfsstatuut’, waarin de houder een dividend van twintig procent op jaarbasis 
in het vooruitzicht werd gesteld. Het experiment was van korte duur – het systeem bleek niet zo 
succesvol als gehoopt – maar toont aan dat Duchamp er niet voor terugschrok om zijn kunst 
met economische activiteiten te laten associëren. Net als bij zijn readymades bleek zijn 
handtekening nu in staat om waarde te creëren, een waarde die door het Amerikaanse 
modernistische tijdschrift The Little Review direct in economische termen werd uitgedrukt: ‘If 
anyone is in the business of buying art curiosities as an investment, here is a chance to invest in 
a perfect masterpiece. Marcel’s signature alone is worth much more than the 500 francs asked 
for the share.’894 
Duchamp voelde zich dus vrij om te experimenteren met principes die, in het autonome veld 
dat Bourdieu in De regels van de kunst beschrijft, onaantastbaar zijn. Zijn belangrijkste 
‘overtreding’ was misschien wel de stoïcijnse afstand die hij betrachtte tot het veld waarin hij 
zich bevond. In plaats van de ‘esprit de sérieux’, de oprechte betrokkenheid bij het spel, die 
Bourdieu noodzakelijk acht om een positie in het veld te verwerven, leverde Duchamp kritiek 
op de fanatieke ernst waarmee revoluties bevochten worden, en – zowel in zijn publieke 
presentatie als door middel van zijn werk – op de drijvende kracht achter al die revoluties: 
originaliteit en onderscheidingsdrang.895 Juist door díe houding onderscheidde hij zich van zijn 
collega’s.  
In een tijd waarin volgens Bourdieu de revolutie tot model is geworden van hoe je in het veld 
bestaansrecht verwerft, waarin het abnormale wordt genormaliseerd (Heinich), waarin de breuk 
tot traditie is uitgegroeid (Paz) en waarin het onvoorspelbare voorspelbaar werd (Calinescu)896 
slaagde Duchamp erin origineel te zijn door resultaten van massaproductie tot kunst te 
verheffen en door niet het zoveelste vaandel van de esthetische vernieuwing te dragen, maar van 
een afstand te reflecteren op al het vaandelgezwaai in dienst van het ‘schone’, het ‘nieuwe’ en het 
‘ware’. Het vernieuwende van Duchamps kunstenaarschap ligt niet alleen in zijn breuk met de 
Kantiaanse schoonheidsleer, maar ook in de hoogst paradoxale vernieuwing van de breuk met 
de traditie van de breuk.  

                                                                                                                                                             
maar te midden van cartoonisten,’ zegt hij tegen Cabanne. (Cabanne 1991, p. 20) In 1915 verruilt Duchamp Parijs 
voor New York, waar hij een groot deel van zijn leven zal doorbrengen. Bij de Amerikaanse kunstcriticus Walter Pach 
voert hij een weerzin tegen het artistieke milieu als reden aan voor zijn vertrek: ‘For a long time and even before the 
war, I have disliked this “artistic life” in which I was involved. – It is the exact opposite of what I want. So I had tried 
to somewhat escape from the artists through the library. Then during the war, I felt increasingly more incompatible 
with this milieu. I absolutely wanted to leave. Where to? New York was my only choice, because I knew you there. I 
hope to be able to avoid an artistic life there, possibly with a job that would keep me very busy.’ (geciteerd naar: 
Tomkins 1996, p. 141-142. Zie ook: Cabanne 1991, p. 12-13 en p. 81. Met ‘the library’ doelt Duchamp op de 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, waar hij in 1913 als bediende werkte.)  
894 Geciteerd naar: Sanouillet & Peterson 1973, p. 185. 
895 Zo zegt hij eens in een interview: ‘People took modern art very seriously when it first reached America because 
they believed we took ourselves very seriously. A great deal of modern art is meant to be amusing.’ (geciteerd naar: 
Tomkins 1996, p. 226.) 
896 Bourdieu 1994, p. 156-157, Heinich 1996b, p. 143, Heinich 2003, p. 109, Paz 1976, p. 10-28, Calinescu 1987, p. 
146.  
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Wie de culturele wereld beschouwt als een immanente structuur waarbinnen kunstenaars niet 
ongestraft vragen kunnen stellen over hun bestaan als kunstenaar en de sociale voorwaarden die 
dat bestaan mogelijk maken – een structuur dus waarbinnen kunstenaars bedwelmd zijn door de 
illusio – ervaart bij een kunstenaar als Duchamp eenzelfde sensatie als de lezer van een roman 
die plotseling wordt geconfronteerd met een parabasis terwijl hij veronderstelt dat verteller en 
personages volledig onder invloed staan van de artistieke illusie. Deze sensatie wordt in beide 
gevallen veroorzaakt door reflectie van actoren op de structuur waarin ze zich bevinden. Het ligt 
voor de hand dat hoe structuralistischer de blik van de toeschouwer is, des te groter de sensatie 
is die de reflectie bij de toeschouwer teweeg brengt. 
Bourdieu laat zo nu en dan blijken dat ook hij de reflectieve sensatie bij Duchamp ervaart, maar 
de paar passages waarin hij zich daar rekenschap van geeft, worden aan het zicht onttrokken 
door de gedeelten waarin hij Duchamp wat simplistisch terugbrengt tot illustratiemateriaal voor 
zijn theorieën over illusio en de charismatische ideologie.897 Bourdieu benadrukt, met andere 
woorden, dat Duchamps charisma in staat bleek om zelfs het meest ordinaire object tot 
kunstwerk te verheffen, terwijl Duchamps readymades juist dat charisma en de notie van het 
‘verheffen’ ironiseren. Dat Bourdieu dat doet, is niet verwonderlijk, want een reflectief 
kunstenaarschap als dat van Duchamp levert problemen op voor de structuralistische tendens in 
zijn cultuursociologie, voor de ‘fundamentele wetten’ die in het culturele veld zouden heersen en 
in potentie ook voor Bourdieus reputatie als deconstructivist van het ‘sacrale eiland’ dat de 
kunstwereld is.   
 

Heteronomie versus autonomie 

Na de Tweede Wereldoorlog is het terrein dat Duchamp betrad verder ontgonnen door 
bewegingen als Fluxus en Pop Art, kunstenaars als Andy Warhol, Piero Manzoni, John Cage en 
Joseph Beuys. Naast het feit dat deze kunstenaars de Kantiaanse schoonheidsleer verder 
ondergroeven en ervoor zorgden dat letterlijk ieder object of zelfs een idee tegenwoordig een 
kunstwerk kan zijn – dit is de fascinatie van Danto en Baudrillard – bestond een belangrijk deel 
van hun activiteiten uit het ironiseren van het charisma van de kunst en de kunstenaar. Manzoni 
exposeerde ballonnen gevuld met ‘adem van de kunstenaar’ (Fiato d'Artista, een project dat doet 
denken aan Duchamps 50 cc of Paris Air), verkocht blikken met 30 gram ‘kunstenaarsstront’ 
tegen de goudprijs (Merda d'Artista) en produceerde een ‘magische’ sokkel (Base magica) die alles 
wat erop gezet werd tot kunstwerk transformeerde. Cage was niet alleen op zoek naar muziek 
die niet ‘muzikaal’ (wat hier wil zeggen: niet ‘mooi’) was, maar probeerde ook de kloof tussen 
kunstenaar en publiek te dichten door het publiek tot onderdeel te maken van de uitvoering – 
en je zou kunnen stellen dat hij daar met 4'33” glansrijk in geslaagd is. Warhol hakte met succes 
in op de muur tussen kunst en commercie en schiep er een genoegen in om tegenover het 
dogma van uniciteit en originaliteit zijn methode van reproductie en herhaling te plaatsen. Dit 
kwam zowel tot uiting in de manier waarop hij zijn kunst produceerde (zeefdrukken, houten 
replica’s), als in zijn onderwerpskeuze (verpakkingsmateriaal van massaproducten, 
beroemdheden), zijn omvangrijke netwerk en in zijn breed uitwaaierende activiteiten.898 Zijn 

                                                        
897 Een van de momenten waarop Bourdieu blijk geeft van wat ik de reflectieve sensatie noem, is wanneer hij in ‘The 
Historical Genesis of a Pure Aesthetic’ de activiteiten van Duchamp en Warhol als ‘shock treatment’ karakteriseert. 
Bourdieu schrijft daar: ‘In fact, in order to awaken today’s aesthete, whose artistic goodwill knows no limit, and to re-
evoke in him artistic and even philosophical wonder, one must apply a shock treatment to him in the manner of 
Duchamp or Warhol, who, by exhibiting the ordinary object as it is, manage to prod in some way the creative power 
that the pure aesthetic disposition (without much consideration) confers upon the artist as defined since Manet.’ 
(Bourdieu 1993 [1987], p. 265).  
898 Warhol begon zijn carrière als reclametekenaar, produceerde films en videoclips, lanceerde de Velvet Underground 
en produceerde hun eerste plaat, maakte ruzie met Bob Dylan en werd geadoreerd door David Bowie, ontwierp het 
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atelier noemde Warhol ‘The Factory’, waarmee hij niet alleen verwees naar de vroegere functie 
van het gebouw, maar vooral ook benadrukte dat hij en zijn collega’s er goederen produceerden 
die vermarkt moesten worden.899 
Warhol riep zichzelf uit tot ‘Business Artist’900; een oxymoron vanuit de optiek van het 
autonome culturele veld. Hij was zich ervan bewust dat zijn fascinatie voor roem en 
mechanische productie een provocatie betekende ten opzichte van de principes van de ‘zuivere’ 
kunst, en dat was ook het geval met de onverschillige pose die hij vaak aannam als hij naar het 
effect van zijn activiteiten werd gevraagd. Illustratief is een passage uit een interview voor Art 
News, op dat moment (in 1963) een van de belangrijkste kunsttijdschriften van New York.  

[Warhol:] I think somebody should be able to do all my paintings for me. I haven’t been able 
to make every image clear and simple and the same as the first one. I think it would be so 
great if more people took up silk screens so that no one would know whether my picture 
was mine or somebody else’s. 
[Swenson:] It would turn art history upside down? 
[Warhol:] Yes. 
[Swenson:] Is that your aim? 
[Warhol:] No. The reason I’m painting this way is that I want to be a machine, and I feel that 
whatever I do and do machine-like is what I want to do.901 

Twee jaar later, in 1965, leidde Warhols populariteit tot grote hectiek in een museum. De 
opening van een expositie in het Institute of Contemporary Art in Philadelphia trok 2000 
belangstellenden, in een zaal die er maximaal 700 kon bevatten. De organisatie had voor de 
gelegenheid de entourage van The Factory nagebootst: de vloer was zilver geverfd en er klonk 
rockmuziek. Toen Warhol en zijn toenmalige ‘superster’ Edie Sedgwick per limousine 
arriveerden, raakte de menigte buiten zinnen. Om calamiteiten te voorkomen werd Warhol, die 
zich slechts kort had laten zien, door het plafond naar het dak van het gebouw gebracht, en 
vervolgens door politieauto’s afgevoerd. Kunsthandelaar Leo Castelli vergeleek de situatie met 
Beatlemania, en organisator Sam Green legde de link met die andere popgroep: 

I looked at Andy and he’d turned white with fear. It wasn’t anger the crowd was expressing, 
it was hero worship. They wanted to touch him. It was as if Mick Jagger had been stuck on 
the subway and discovered by teenage girls. He was pinned against the wall. I think it was the 
moment that Andy knew he was a star.902 

Dergelijke taferelen zijn moeilijk voor te stellen in een autonoom cultureel veld zoals Bourdieu 
dat schetst. Niet alleen wordt een kunstenaar hier aanbeden alsof hij een rockster is, dat gebeurt 
ook nog eens in een museum, de plaats die Bourdieu omschrijft als het heilige der heiligen, een 
‘tempel’ waarin slechts een select clubje ‘uitverkorenen’ de mogelijkheid wordt geboden zijn 
riten uit te voeren.903 De celebratie van kunst is op die avond in oktober 1965 volmaakt 
tegengesteld aan het gecultiveerde spel voor ingewijden dat Bourdieu schetst. 
 

                                                                                                                                                             
Love You Live-logo voor de Rolling Stones, werkte voor het Iraanse hof en voor Amerikaanse presidentskandidaten, 
en fotografeerde sporthelden als Mohamed Ali, O.J. Simpson, en Pele. 
899 Vgl. Zahner 2006, p. 246. 
900 Warhol [1977], p. 92.  
901 Swenson 2004, p. 17-18.  
902 Geciteerd naar: Bockris 1989, p. 175-176.  
903 In ‘A Sociological Theory of Art Perception’ schrijft Bourdieu dat musea hun werkelijke functie verhullen, die ligt 
in het vergroten van het verschil tussen ingewijden en niet-ingewijden. ‘Everything, in these civic temples in which 
bourgeois society deposits its most sacred possessions, that is, the relics inherited from a past which is not its own, in 
these holy places of art, in which the chosen few come to nurture a faith of virtuosi while conformists and bogus 
devotees come and perform a class ritual, old palaces or great historic homes to which the nineteenth century added 
imposing edifices, built often in the Greco-Roman style of civic sanctuaries, everything combines to indicate that the 
world of art is as contrary to the world of everyday life as the sacred is to the profane. (Bourdieu 1993 [1968], p. 236-
237). Zie in dit verband ook: Bourdieu 1984a, p. 30, 272, Bourdieu 1993 [1987], p. 257, Bourdieu 1994, p. 352-353. 
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Kunstenaars als Duchamp en Warhol verzetten zich dus tegen een aantal belangrijke waarden 
van het culturele veld. Er zijn twee volledig verschillende manieren om, gebruikmakend van 
Bourdieus terminologie, tegen dat verzet aan te kijken. De eerste manier komt dicht in de buurt 
van Bourdieus eigen visie (hoewel Bourdieu zich nauwelijks over Warhol en neo-
avantgardistische stromingen heeft uitgelaten). Ze behelst dat het veld autonomer is geworden 
door het verzet van kunstenaars tegen de status quo en door de openlijke reflectie van 
kunstenaars op hun sociale rol. Het verzet kan dan worden opgevat als moment waarop het 
antagonisme van de avant-garde zich tegen zichzelf keert. Nu het onvoorspelbare voorspelbaar 
is geworden, wordt er een breuk met de traditie van de breuk doorgevoerd. Tegen het dogma 
van originaliteit brengen kunstenaars experimenten in met reproductie en massaproductie, in 
plaats van belangeloos tonen ze zich belanghebbend. De uiterste – en paradoxale – 
consequentie van deze visie is dat de commercialiteit van Warhol als een bewijs wordt gezien 
van toenemende autonomisering van het veld, omdat voor een werkelijk begrip van de breuk die 
hij doorvoert kennis van de geschiedenis van het veld vereist is. Het antagonisme van Warhol 
keert de omgekeerde economie van het culturele veld opnieuw om, en zet haar dus weer 
rechtop.  
De tweede visie houdt in dat er met Duchamp (en de historische avant-garde) een beweging is 
ingezet naar een grotere heteronomie van het culturele veld. Grenzen tussen zuivere en 
onzuivere kunst vervagen, cultureel en economisch kapitaal worden in toenemende mate 
uitwisselbaar. Een kunstenaar hoeft niet meer noodzakelijk aan het stereotype van het 
getourmenteerde genie te beantwoorden om, ook in symbolisch opzicht, succesvol te zijn. Er 
wordt in dit verband ook wel gesproken van een ‘pluralisering’ of een ‘democratisering’ van het 
culturele veld.904 
De eerste visie lijkt wellicht minder houdbaar dan de tweede. Ze komt dan ook vooral van pas 
voor wie belangen heeft te verdedigen in het autonome culturele veld. We vinden haar terug bij 
Bourdieu zelf – een deel ervan althans, want van een wérkelijke herschrijving van de regels van 
de kunst is volgens hem geen sprake – en bijvoorbeeld in de jaren zestig bij de nieuwe, 
postmoderne Amerikaanse kunstkritiek die Warhols kunst intellectueel wilde rechtvaardigen.905 
Maar ook Peter Bürger komt in Theorie der Avantgarde dicht in de buurt van deze visie. Hij stelt 
dat de neo-avantgarde van Warhol en de zijnen de aanval teniet heeft gedaan die de historische 
avant-garde uitvoerde op de autonome positie die ‘de institutie kunst’ in de burgerlijke 
maatschappij innam. Bürger meent dat de neo-avant-garde de principes van de historische 
avant-garde incorporeerde in de institutie kunst, die daarmee haar autonome status heeft 
behouden en zelfs heeft versterkt: ‘Neoavantgardistische Kunst ist autonome Kunst im vollen 
Sinne des Wortes, und das bedeutet: sie negiert die avantgardistische Intention einer 
Rückführung der Kunst in die Lebenspraxis.’906  
De tweede visie is tegenwoordig wijdverbreid, zeker onder onderzoekers die zich recentelijk en 
vanuit cultuursociologisch perspectief hebben beziggehouden met het fenomeen van de 
kunstenaar als ster. De Duitse sociologe Nina Tessa Zahner publiceerde in 2006 een omvangrijk 
onderzoek naar het kunstenaarschap van Andy Warhol en het Amerikaanse culturele veld in de 
twintigste eeuw. Haar boek draagt de veelzeggende titel Die neuen Regeln der Kunst. Zij betoogt dat 
er in de jaren zestig in Amerika een nieuw subveld binnen het culturele veld ontstond: het veld 
van de uitgebreide productie (‘erweiterten Produktion’). Dit nieuwe veld neemt zowel wezenlijke 
kenmerken van het subveld van de zuivere, als van dat van de grootschalige productie over. 
Economisch kapitaal kan binnen dit nieuwe subveld wel degelijk een positieve bijdrage leveren 

                                                        
904 Vgl. Sassower & Cicotello 2000, Glass 2004, Zahner 2006. 
905 Vgl. Zahner 2006, p. 262-263. 
906 Bürger 1974, p. 80. Voor kritiek op deze stelling van Bürger, zie: Foster 1996, Webber 2004, Scheunemann 2000, 
Scheunemann 2005. 
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in het symbolische legitimeringsproces.907 Hoewel Zahner stelt in de geest van Bourdieu te 
werken, legt ze met de oplossing die ze kiest feitelijk een bom onder Bourdieus dichotomische 
model. Dat blijkt ook als ze Bourdieu aan het einde van haar werk opvoert als representant van 
de ‘ideologische starheid’ die de kunstwereld volgens haar lang heeft beheerst, en hem verwijt 
dat hij belangrijke democratiseringsimpulsen in de kunst negeert.908 
Ook het werk van Joe Moran (Star Authors, 2000) en Loren Glass (Authors Inc., 2004) kan in die 
tweede visie worden ingedeeld. Moran en Glass houden zich bezig met veranderingen in de 
positie van de Amerikaanse schrijvers in de twintigste eeuw, en bedienen zich daarbij van 
Bourdieus terminologie. Beiden beschrijven hoe het romantisch-modernistische beeld van de 
schrijver als ‘genie’ heeft kunnen uitgroeien tot een beeld van de schrijver als ster. Glass betoogt 
dat veel schrijvers die als high modernist bekend stonden hebben bijgedragen aan deze 
omwenteling, doordat ze het charisma van de kunstenaar commercieel hebben geëxploiteerd. 
Volgens hem is het tijdperk waarin hoge en lage cultuur tegenover elkaar stonden definitief 
afgesloten, want subvelden van beperkte en grootschalige productie zouden inmiddels niet meer 
te onderscheiden zijn. Ook Moran stelt dat cultureel en economisch kapitaal tegenwoordig 
steeds beter uitwisselbaar zijn, onder andere door toedoen van schrijvers zelf.909  
De twee zienswijzen die ik hierboven heb beschreven zijn elkaars antithese: de ene gaat uit van 
een toenemende autonomie, de andere van een toenemende heteronomie van het culturele veld. 
Beiden echter breken met het statische, structuralistische aspect van Bourdieus 
cultuursociologie, waarin de geschiedenis van het culturele veld als een soort autonomistisch 
perpetuum mobile wordt voorgesteld, aangedreven door door de illusio gedrogeerde actoren. 
De kunstenaars die in de twintigste eeuw reflecteren op de regels van de kunst maken die regels 
tot onderdeel van het spel dat ze spelen. Daarmee doen ze afbreuk aan het idee dat deze regels 
onveranderlijk en universeel zijn, ongeacht of hun motivatie daarvoor ligt in de sfeer van een 
avant-gardistisch antagonisme (zoals de ‘intellectuele’ grappenmakerij van Duchamp vaak wordt 
beschouwd) of in een werkelijke behoefte om de grens te doorbreken tussen kunst en geld en 
tussen kunstenaar en burger (zoals Warhol meestal wordt geportretteerd). 
Zo bevindt het reflectieve kunstenaarschap zich midden in de blinde vlek van Bourdieu. Alleen 
omdat Bourdieu goeddeels voorbij gaat aan het feit dat actoren in het veld vrijelijk discussiëren 
over de set regels die hij ‘niet ter discussie staande discussievoorwaarden’ noemt, een discussie 
waarbij geen enkele wet zo gezaghebbend is dat hij niet overtreden, en geen enkel taboe zo 
groot is dat het niet benoemd of doorbroken kan worden, alleen daarom kan hij iedere aanval 
op de status quo van het culturele veld – vooral in zijn meer activistische teksten – opvoeren als 
‘paard van Troje’, als het kwaad van buiten dat de autonome burcht bedreigt.910 En het is alleen 
door de fundamentalistische, hypnotiserende kracht die hij aan de illusio van het culturele veld 
toeschrijft dat hij zichzelf, wanneer hij de actoren in dat veld focaliseert, ten tonele kan voeren 
als een barbaar die de poorten van de burcht komt inrammen, terwijl hij eigenlijk, zo verzekert 
hij, niets kwaads in de zin heeft.911   
Voordat ik bij Reve terugkeer, is er nog een punt waar ik kort de aandacht op wil vestigen. 
Terwijl posities van actoren in Bourdieus voorstelling van het culturele veld vrij snel en 
eenduidig te bepalen zijn – een kunstenaar die zich commercieel opstelt hoort bijvoorbeeld thuis 

                                                        
907 Precies hetzelfde stelt Jim Collins voor in Bring On the Books for Everybody, maar dan ten aanzien van het 
Amerikaanse literaire veld van de eenentwintigste eeuw. Hij schrijft: ‘To recast Bourdieu’s distinctions in reference to 
the current situation, popular literary culture depends on the development of another field between restricted and large-
scale production, in which the delivery systems for literary experiences become increasingly large-scale, but the 
mechanisms of taste distinction appear to grow ever more intimate as reading taste becomes ever more personalized.’ 
(Collins 2010, p. 33 (oorspr. curs.).) 
908 Zahner 2006, p. 284-292. 
909 Moran 2000. 
910 Zie over het ‘paard van Troje’: Bourdieu 1994, p. 268, p. 409-410, Bourdieu 1998, p. 70-71, 75. 
911 Zie bijvoorbeeld het voorwoord van De regels van de kunst (Bourdieu 1994, p. 11-16). 
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in het subveld van de massaproductie en maakt geen kans op consecratie in het subveld van de 
beperkte productie – is het tijdens en na het verzet van kunstenaars als Duchamp en Warhol 
niet zonder meer duidelijk waar een kunstenaar precies staat. Als een kunstenaar commerciële 
activiteiten ontwikkelt, kan de intentie daarachter een antagonistische, ‘artistieke’ flirt met de 
commercialiteit zijn (de omkering van de omgekeerde economie dus), maar ook een oprechte, 
‘platte’ zucht naar geld – of een combinatie van beide. De intentie is totaal verschillend, maar 
het resultaat is vrijwel hetzelfde. Het zelfreflectieve kunstenaarschap vertroebelt zo het zicht op 
de ‘werkelijke’ positie van kunstenaars, en dat bemoeilijkt de plaatsing van kunstenaars en hun 
werk op een continuüm tussen autonomie en heteronomie (de twee verschillende visies op de 
activiteiten van Duchamp en Warhol, die ik hierboven besprak, getuigen daarvan). 
De openlijke reflectie van kunstenaars op zichzelf, op de functie van kunst en op de 
mechanismen van het culturele veld is op te vatten als een vorm van ironie zoals De Man die 
beschrijft en zoals Richard Rorty die in Contingentie, ironie en solidariteit tegenover het metafysische 
plaatst. En juist met deze ironie weet Bourdieu zich niet goed raad, want hij beschrijft bij 
voorkeur metafysici: mensen die samenvallen met de rol die ze spelen, mensen met een ‘sociale 
identiteit zonder ambivalentie’.912 Zo’n eenduidige sociale identiteit is vervolgens goed vast te 
pinnen op een positie in de tweedimensionale ruimte van het culturele veld. Juist kunstenaars als 
Duchamp en Warhol bemoeilijken deze positiebepaling. Zij stonden immers bekend om hun 
ambivalentie; Duchamp omdat hij geen kunstenaar wilde zijn maar er toch een was, en omdat 
hij er genoegen in schiep zichzelf voortdurend tegen te spreken,913 Warhol omdat hij nog 
nadrukkelijker dan Duchamp publiekelijk maskers opzette en zo de vraag wie de ‘echte’ Warhol 
was wel opwierp, maar tegelijk onbeantwoordbaar maakte.914 Duchamp en Warhol hadden dus 
niet het ‘oprechte’ imago dat volgens Bourdieu vereist om te kunnen functioneren in het 
culturele veld. 
 

Reve en de streep onder de illusio  

Wat heeft Reve gemeen met kunstenaars als Duchamp en Warhol, met avant-gardistische 
bewegingen als Dada, Pop art en Fluxus? Heel veel, en tegelijk heel weinig. Om met dat laatste 
te beginnen: Reve had een uitgesproken afkeer van alles wat naar experimentele kunst rook, of 
dat nu associatieve poëzie was, een non-figuratief schilderij (waar je, in zijn woorden, ‘niet eens 
van kunt zien wat of dat het voorstelt’915) of een theatervoorstelling die zich niet aan de 
‘onwrikbare wetten’ van het drama hield. Avant-garde stond voor hem gelijk aan creatieve 
onmacht, een inhoudsloos streven naar vernieuwing om de vernieuwing. In plaats van 
originaliteit predikte Reve traditie en vakmanschap. Vanaf de jaren zestig verbond hij zijn 
aversie jegens experimentele kunst aan die jegens sympathisanten met het communisme en de 
provobeweging. Zo creëerde hij een vijand met een duidelijk profiel: de creatief impotente, 
avant-gardistische communist. 
Wat Reve echter sterk aan Duchamp en Warhol bindt, is dat hij net als zij de principes die 
Bourdieu ‘regels van de kunst’ noemt tot fundament van zijn zelfrepresentatie en provocaties 
maakte. Ook een belangrijk deel van Reves kunstenaarschap bestaat uit reflectie op het culturele 
spel en uit bewuste overtredingen tegen de dogma’s van het subveld van de beperkte productie 
in het culturele veld. Daarmee bevindt het kunstenaarschap van Reve zich evenals dat van 

                                                        
912 Bourdieu 1994, p. 28. Zie hierover ook hoofdstuk 1 (Rorty) en 5 (De Man) van dit boek. 
913 Zie in dit verband: Cabanne 1991, p. 133. 
914 Een voorbeeld uit vele is het motto dat is meegegeven aan de interviewbundel I’ll Be Your Mirror. ‘JORDAN 
CRANDALL: Do you look at yourself in the mirror? ANDY WARHOL: No. It’s too hard to look in the mirror. 
Nothing’s there.’ (Goldsmith 2004) 
915 VW VI, p. 439. 
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Duchamp (en Warhol) in Bourdieus blinde vlek. Reves positioneert zich echter nog meer dan 
Duchamp in het centrum van die vlek.  
De Duchamp die een plaats heeft veroverd in de kunstgeschiedenis is de Duchamp van de 
readymades. Dat is de Duchamp waar Heinich over schrijft als ze het heeft over de ‘drie grote 
kunstenaars van de twintigste eeuw’,916 en dat is de Duchamp die volgens Danto het einde van 
de Kantiaanse esthetica markeert. Zoals gezegd bespotten Duchamps readymades de 
mechanismen waardoor ze kunnen functioneren: de illusio en de charismatische ideologie. Om 
die spot aan het licht te brengen, is echter nog wel een interpretatieslag nodig – al is het alleen 
maar omdat een readymade geen discursieve uiting is. In tegenstelling tot Duchamp heeft Reve 
zich vanaf het begin van zijn schrijverschap toegelegd op het expliciet benoemen, ridiculiseren 
en ironiseren van de illusio en de charismatische ideologie. Aanvankelijk deed hij dat nog buiten 
zijn oeuvre (denk aan ‘De overschatting’), maar later ruimde hij er ook binnen zijn werk plaats 
voor in. Vanaf het begin van de jaren zestig, om precies te zijn in de teksten die zijn gebundeld 
in Op weg naar het einde, brengt hij zijn meningen over de bohémien (Bourdieus puurste 
representant van het subveld van de beperkte productie) en over de relatie tussen kunst en geld 
ook binnen zijn oeuvre zo duidelijk naar voren dat er geen exegeet aan te pas hoeft te komen 
om te vertellen wát hij doet (maar wel, dat hoop ik althans, waarom het zo bijzonder is wat hij 
doet). Die positionering behoorde tot de kern van zijn zelfrepresentatie, en vond, en vindt, nog 
steeds weerklank bij het publiek. Zo lijkt de term ‘volksschrijver’ tot zijn vaste epitheton te zijn 
uitgegroeid, en vallen kreten als ‘de schrijver heeft een winkel’ en ‘leve het kapitalisme’ vaak als 
zijn schrijverschap ter sprake komt. Bovendien wiste Reve vanaf het einde van de jaren zestig, 
net als Duchamp, de notie van een oprechte, authentieke persoonlijkheid uit – de notie die door 
de critici vaak als kwaliteitsargument werd gebruikt. 
Reve is daarom, meer nog dan Duchamp, het voorbeeld bij uitstek van een kunstenaar die 
Bourdieus ‘waarheid’ over kunst niet aan het zicht heeft onttrokken, maar zijn publiek die 
waarheid juist onophoudelijk voor de voeten heeft geworpen. Zijn singulariteit bestond voor 
een belangrijk deel uit zijn ostentatieve spel met de regels van de kunst en, paradoxaal genoeg, 
uit zijn dinstinctie ten opzichte van het model van singulariteit, de normalisatie van het 
abnormale.  
 
Ik wil, op deze laatste pagina’s, enkele concluderende opmerkingen maken over Reves 
schrijverschap, en over de bruikbaarheid van Bourdieus theoretisch instrumentarium. Een 
analyse van Reves schrijverschap, zoals ik die in de voorgaande hoofdstukken heb uitgevoerd, 
brengt zowel de kracht als de zwakte van Bourdieus model aan het licht. Bourdieus theorieën 
over de culturele wereld, en meer specifiek de opposities kunstenaar-burger en kunst-geld die de 
basis van die theorieën vormen, blijken bijzonder bruikbaar om het eigene – de singulariteit – 
van Reves schrijverschap te beschrijven. Die opposities ervoer Reve als realiteiten, net als veel 
van de regels en mechanismen van het culturele veld die Bourdieu zichtbaar maakte. Maar 
omdat een belangrijk deel van Reves schrijverschap bestond uit het doorbreken van die 
opposities, uit overtredingen tegen die regels en uit het benoemen van die mechanismen, wordt 
in dat schrijverschap de relativiteit zichtbaar van veel van wat Bourdieu als absoluut, universeel 
en tijdloos voorstelt. Reve maakte de regels van het spel tot onderdeel van het spel, en veel van 
zijn ‘overtredingen’ waren een in zowel symbolisch als economisch opzicht lucratieve vorm van 
distinctie. Ze zorgden wel voor discussie, maar hebben hem niet tot tweederangs schrijver 
gedegradeerd. De regels van de kunst bleken in Reves geval niet veel meer te zijn dan etiquette: 
omgangsvormen uit het verleden die in het heden soms een wat potsierlijke indruk maken.  
Reves belangrijkste overtredingen van Bourdieus regels waren zijn gekoketteer met het beeld 
van de kunstenaar als ambachtsman, zakenman en burger, het openlijk streven naar roem en 
                                                        
916 Heinich 2003, p. 110. 
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geld, de aversie tegen originaliteit en experiment, het breken met de eis van oprechtheid en, 
vooral, het benoemen en deels deconstrueren van de illusio en de charismatische ideologie. Ik 
behandel deze overtredingen hieronder in samenhang, en in de chronologische lijn die ik dit 
boek heb aangehouden. 
Vanaf de eerste jaren van zijn schrijverschap, om precies te zijn vanaf het moment dat De 
avonden de tongen van de critici losmaakte, keert Reve zich tegen de in zijn ogen overtrokken en 
irrationele waardering van het publiek voor de kunstenaar. In zijn bijdrage in De groene 
Amsterdammer van 14 februari 1948 bekritiseert hij de charismatische ideologie. Reve toont zich 
in dat stuk verontwaardigd over het ‘gezag’ dat hem louter ten deel zou vallen omdat hij een 
roman heeft gepubliceerd. Aan diezelfde verontwaardiging geeft hij later im- en expliciet uiting 
in vele teksten waarin hij zichzelf als schrijver opvoert. Gorré Mooses’ ‘Gesprek met Van het 
Reve’ is in dit opzicht een sleuteltekst, en markeert een omslag in zijn zelfrepresentatie. Reve 
doet zich hier voor als een door een eenvoudige journalist bewierookte schrijver, speelt via de 
vooronderstellingen van Gorré Mooses en een verwijzing naar Nescio’s ‘Mene tekel’ met het 
stereotypische beeld van de kunstenaar als bohémien, en formuleert opvattingen over literatuur 
en kunst die in de rest van zijn schrijverschap vrijwel ongewijzigd zullen blijven.  
Enkele jaren later zoekt en vindt Reve de aandacht van media en publiek, en die zal hij tot het 
einde van zijn loopbaan weten vast te houden. Zijn verontwaardiging over symptomen van de 
charismatische ideologie bij het publiek verplaatst zich in de jaren zestig langzaam naar de 
symptomen die hij bij zijn collega’s ontwaart. Hij keert zich af van kunstenaars die menen dat ze 
het stereotype van de bohémien (moeten) belichamen, die zichzelf afwisselend als ‘god’ en 
‘nietsnut’ beschouwen en die zichzelf onder geen beding als producent van handelswaar willen 
zien. Het stereotype van de bohémien kan volgens Reve echter wél ingezet worden als 
onderdeel van een imagocampagne, zoals hij benadrukt in zijn bemoeienissen met de carrière 
van Frans Lodewijk Pannekoek. Net zoals op veel andere momenten brengt Reve hier naar de 
oppervlakte wat volgens Bourdieu altijd verborgen dient te blijven: hij verklaart openlijk op jacht 
te zijn naar symbolisch en economisch kapitaal (voor zowel zichzelf als zijn collega) én hij 
vestigt de aandacht op de strategieën van die jacht.  
In lijn met de adviezen aan zijn collega profileert Reve zichzelf in de campagne voor Pannekoek 
niet alleen als literaire zakenman, maar ook als bohémien. Het verbinden van twee posities die in 
Bourdieus weergave van het culturele veld als tegenstelling worden ervaren – een verbinding die 
bijvoorbeeld ook tot uiting komt in de keuze voor epitheta als ‘burger-schrijver’ en ‘koninklijke 
volksschrijver’ – maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om Reve ergens vast te pinnen op het 
continuüm tussen de polen van autonomie en heteronomie. Sterker nog: de karikaturen die 
Reve maakt van de posities waarmee hij zich verbindt maken duidelijk dat het hem ook te doen 
is om de provocatie die in het verstoren van die vaste indelingen besloten ligt. Door dit 
‘detached engagement’, om met Sassower en Cicotello te spreken, maakt hij nadrukkelijk een 
spel van de strijd om symbolisch en economisch kapitaal.917 Daarmee onttrekt hij zich aan de 
hypnotiserende kracht van de illusio en handelt hij in strijd met Bourdieus theorieën, paradoxaal 
genoeg juist omdat hij Bourdieus analyse dicht nadert. Want ook Bourdieu typeert de strijd in 
het culturele veld voortdurend als spel, maar hij meent zich daarmee te onderscheiden van zijn 
analyseobject: het spel zal volgens de deelnemers aan het spel nooit als spel worden ervaren – en 
in de zeldzame gevallen waarin dit wel gebeurt, kunnen ze er slechts in raadselen over spreken. 
Overigens nuanceert Reve zijn jacht op roem en geld in heel wat passages waarin hij meer naar 

                                                        
917 Sassower en Cicotello gebruiken de term ‘detached engagement’ in hun studie naar de relatie tussen avant-
gardistische kunst, maatschappij en commercialiteit. Kenmerkend voor de avant-gardist achten zij een precaire balans 
tussen een commerciële opstelling én het gelijktijdig ter discussie stellen van die commercialiteit. Zij definiëren het 
‘detached engagement’ van kunstenaars als ‘their self-conscious and deliberate attempt to fully participate in the 
commercial world of late capitalism while maintaining a distance that allows a critical perspective.’ (Sassower & 
Cicotello 2000, p. 81.) 
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het stereotype van de romantische kunstenaar toe beweegt. Zo stelt hij zich, al dan niet 
strategisch, óók regelmatig als onbaatzuchtige kunstenaar op. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer hij schrijft slechts geld te willen verdienen om ‘zonder hinderlijke en belemmerende’ 
armoede te kunnen leven en schrijven, of om alles aan Teigetje te kunnen nalaten.918  
In plaats van belangeloos toont Reve zich meestal uitermate belanghebbend, in plaats van zich 
te voegen naar het dogma van originaliteit en de traditie van de breuk is hij origineel door te 
breken met de traditie van de breuk. Épater le bourgeois, het mantra van de avant-gardisten van het 
eerste uur, presenteert hij als een cliché. En op het moment dat dat cliché in Nederland nieuw 
leven ingeblazen wordt door de jongerencultuur van de jaren zestig en de groeiende sympathie 
met het door Reve zo gehate communisme, zet hij er een soort épater l’artiste tegenover. In 
contrast met het beeld van de kunstenaar als anti-burger, als een met de maatschappij in oorlog 
levend, onaantastbaar genie, presenteert Reve zichzelf als burger, winkelier, ambachtsman, 
zakenman en anti-intellectueel. Het is tekenend dat Reve zich in dit verzet tegen de ‘abnormale’ 
kunstenaar bedient van hetzelfde, economische idioom als Bourdieu in zijn deconstructie van de 
religieuze culturele wereld. Ook Reve spreekt over zijn boeken als goederen en handelswaar, 
over ‘werken en produceren’, en over ‘centen verdienen’. En dat is een provocatie voor wie zich 
aan de regels houdt van het autonome culturele veld zoals Bourdieu dat beschrijft, waarin een 
kunstenaar per definitie iets anders is dan een ambachtsman en schrijven iets anders dan een 
baan.919 (Ook in dit opzicht lijkt Reve op Warhol, die zich als ‘Business Artist’ positioneerde en 
op Duchamp, die zich verzette tegen de romantische verering van de kunstenaar en graag had 
gezien dat kunstenaars weer als ambachtslieden te boek zouden staan.920). Deze postitionering 
bleek ook een succesvolle vorm van distinctie in de wereld waarin Reve zich bevond, zoals de 
reacties op leuzen als ‘Leve het kapitalisme’ en ‘Kunst moet commercieel zijn’ duidelijk maken. 
In het eerste deel van dit boek, dat grofweg samenvalt met de eerste vijfentwintig jaar van Reves 
loopbaan, heb ik me geconcentreerd op Reves reflectie op de illusio en de charismatische 
ideologie. Ik beschreef hoe Reve zich positioneerde in de literaire wereld van zijn tijd en hoe hij 
een beeld van de culturele wereld construeerde én deconstrueerde, een beeld dat veel 
overeenkomsten vertoont met Bourdieus subveld van de beperkte productie binnen het 
culturele veld. In het tweede en derde deel richtte ik mij op de vele manieren waarop Reve zowel 
binnen als buiten zijn oeuvre zijn publieke identiteit destabiliseerde, en op de 
oprechtheidskwestie die zo ontstond. Ik besef dat een dergelijke indeling de indruk kan wekken 
dat ik het bestaan veronderstel van een breuklijn in Reves schrijverschap, een lijn die zijn 
carrière keurig in twee gelijke delen opsplitst. Dat is niet zo. Ook na 1972 blijft Reve zich 
cynisch en ironisch uitlaten over de illusio en het charisma van de kunstenaar, en worden de vele 
stereotypische bohémiens en experimentele kunstenaars in zijn werk door de protagonisten 
afwisselend bespot en veracht. Zo loopt er in De stille vriend (1984) een experimentele schrijver 
rond met een drankprobleem en dédain voor ‘de grote massa’, een figuur die bij de 
hoofdpersoon George Speerman intense weerzin opwekt.921 En Raphaël Wessel, de protagonist 
uit Het hijgend hert (1998), heeft besloten niet met andere kunstenaars om te gaan. Een wijze 

                                                        
918 Zie: VW II, p. 140-141, p. 264. 
919 Bourdieu 1993 [1985], p. 130, Bourdieu 1994, p. 348-349. 
920 Zo zegt Duchamp in een van zijn gesprekken met Cabanne: ‘[...] eigenlijk geloof ik niet in de scheppende rol van 
de kunstenaar. Hij is een heel gewoon mens. Hij houdt zich bezig met het verwezenlijken van een aantal dingen, maar 
ook een zakenman verwezenlijkt een aantal dingen, ziet u? [...] iedereen maakt iets en zij die iets maken op een doek 
met een lijst eromheen, heten artiesten. Vroeger werden ze benoemd met een woord waaraan ik de voorkeur geef: 
ambachtslieden.’ (Cabanne 1991, p. 10-11)  
921 VW IV, p. 324-338. Diezelfde Speerman bedenkt cynisch dat er voor wie niet schilderen kan een oplossing is: je 
maakte ‘een doek van anderhalve meter hoog en 22 meter breed, zodat je zeker was van ruzie met de direksie van het 
museum, en daarmede bewezen had een door de domme burgerij mishandeld genie te zijn’, en de verteller voegt 
daaraan toe: ‘De echt parasitaire, bij voorbaat gesubsidieerde terreurkunst van veel later [dit gedeelte van het verhaal 
speelt in 1962, EP], van de aaneengelaste, tonnen wegende scheepsplaten die door de museumvloer zakten, of van het 
“concert voor orkest en 18 pianoos” was toen nog niet uitgevonden.’ (p. 331) 
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beslissing, vindt de verteller, want: ‘Het was een tijd waarin de kunstenaars met het geringste of 
zelfs een geheel ontbrekend talent de dienst uitmaakten, zodat de musea vol hingen met werk 
dat eigenlijk in de vuilnisbak thuis behoorde.’922  
Toch is de tweedeling waar ik voor gekozen heb niet geheel arbitrair of slechts ingegeven door 
een hang naar symmetrie. Terwijl Reve aan het eind van de jaren zestig nog opzien kon baren 
met kreten als ‘Kunst moet commercieel zijn’, is zijn commentaar op de illusio en 
charismatische ideologie een aantal jaren later verworden tot een vast attribuut van zijn publieke 
identiteit. Het leent zich dan, net als bijvoorbeeld zijn homoseksualiteit, katholicisme en zijn 
voorstelling van God als ezel, uitstekend voor de van zelfparodie doortrokken Grote Gerard Reve 
Show. De distinctieve kracht van dat deel van zijn zelfrepresentatie is dus duidelijk afgenomen in 
de tweede helft van zijn schrijverschap. Bovendien is er in de jaren zestig en zeventig een 
verschuiving te zien in Reves reputatie en zelfrepresentatie als het om zaken als oprechtheid en 
authenticiteit gaat. Hoewel ironie ook in de jaren zestig al tot de vaste kenmerken van Reves stijl 
en zelfrepresentatie werd gerekend, zagen de literaire critici en collega-schrijvers Reve ten tijde 
van de publicatie van Op weg naar het einde en Nader tot U vooral als een zeer ernstig, melancholiek 
en oprecht schrijver. Dat beeld zou kantelen in de jaren zeventig, als men meent dat de 
authentieke Reve steeds minder zichtbaar wordt door alle poses die hij aanneemt, door het 
effectbejag en het routinematige van zijn werk. 
Vanaf het einde van de jaren zestig begint Reve de oprechtheidskwestie die rond hem is 
ontstaan te incorporeren in het imago dat hij voor zichzelf construeert. Dat doet hij niet alleen 
door er rechtstreeks naar te verwijzen, maar vooral ook door voortdurend het contrast te 
zoeken in zijn zelfrepresentatie en door fictie met werkelijkheid te vermengen in 
autobiografische teksten, in interviews en tijdens tv-optredens. Het hoge autobiografische 
gehalte van Reves teksten en het spel dat hij binnen en buiten zijn werk speelt met fictie en 
realiteit vormen niet alleen een probleem voor narratologen die, in lijn met het New Criticism, 
menen dat een werk zich als een autonoom universum moet aandienen. Ook wie in een werk 
juist op zoek is naar de intentie van de maker, raakt bij Reve gemakkelijk verward door de 
tegenstrijdige verhalen die hij over zichzelf vertelt en ziet zich geconfronteerd met de zich steeds 
weer aandienende, maar onbeantwoordbare vraag waar de ‘echte’ Reve zich toont, en waar er 
geposeerd wordt.  
Reve maakt de oprechtheidskwestie tot een esthetisch spel. Hij gebruikt haar als literair motief, 
en verwerkt haar in de structuur van zijn verhalen en publieke optredens door via parabases en 
hyperparabases de vooronderstellingen van de lezer en van de televisiekijker te doorkruisen. 
Door voortdurend het kunstmatige van zijn optreden te benadrukken, zich te presenteren als 
een mobiele identiteit en zich op te houden in het schemergebied tussen werkelijkheid en fictie, 
zondigt Reve tegen het dogma van de oprechtheid, de oprechtheid die volgens Bourdieu een 
voorwaarde is voor symbolische effectiviteit.923 Aanvankelijk zorgt dat voor rumoer, maar 
uiteindelijk bereikt Reve de status van wat ik, in een uitbreiding van dit narratologische concept, 
een expliciet-impliciete auteur heb genoemd. Hij krijgt een bijna ongelimiteerde vrijheid in zijn 
handelen, met als keerzijde dat provocatie vrijwel onmogelijk wordt.  
Zo laat Reve zich typeren als een schrijver die op allerlei niveaus constructies zichtbaar maakte: 
van de literaire wereld waarin hij zich bevond, van zijn eigen imago, en – vooral vanaf de jaren 
zeventig – van zijn literaire werk. In een roman of toneelstuk kan het markeren van de 
constructie een sensatie veroorzaken. De lezer of toeschouwer wordt herinnerd aan een 
afspraak die hij juist trachtte te vergeten, en realiseert zich opnieuw dat de gerepresenteerde 
wereld niet ‘natuurlijk’ is, maar kunstmatig. Hoe sterker de artistieke illusie is, hoe groter het 
effect als ze wordt gemarkeerd en doorbroken. De schok van een parabasis is dus sterk voor wie 

                                                        
922 VW V, p. 610. 
923 Bourdieu 1984a, p. 240, Bourdieu 1989 [1977], p. 261, Bourdieu 1994, p. 203. 
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een verhaal leest in de veronderstelling dat personages en verteller gevangen zitten in de 
structuur van het verhaal, en niet bevoegd zijn om buiten dat verhaal te stappen en te reflecteren 
op de rol die zij spelen. Reve zorgde niet alleen op het microniveau van zijn werk voor deze 
reflectieve sensatie, maar ook op macroniveau, ten aanzien van het literaire ‘veld’ waarin hij zich 
bevond, en de rol die hij zelf in dat veld speelde. Hij onderstreepte dus zowel de artistieke illusie 
als de illusio. De sensatie van zijn reflectie op de illusio is groot – té groot – voor wie een 
structuralistische blik werpt op de culturele wereld en er, als Bourdieu, vanuit gaat dat alle 
actoren door die illusio zijn bedwelmd. 
Anders dan bij Bourdieu staan bij Reve het object en het subject van analyse dicht bij elkaar. 
Terwijl Bourdieu, in zijn werk over het culturele veld, een natuurlijke afstand heeft tot zijn 
object omdat hij een wereld beschrijft waar hij zelf geen deel van uitmaakt, bevindt Reve zich 
midden in de wereld die hij beschrijft. Alleen al hierdoor krijgt zijn zelfrepresentatie 
onvermijdelijk de ironische toets die De Man voorstelt als een splitsing van het subject in een 
empirisch en een reflecterend deel. Precies met dit soort ironie weet Bourdieu zich niet goed 
raad, ook, denk ik, omdat het in potentie bedreigend is voor het symbolisch kapitaal dat hij voor 
zichzelf en de cultuursociologie nastreeft. De deconstructie van een religieuze gemeenschap, een 
wereld die bestaat bij gratie van een ‘collectieve miskenning’ en waarin men iedere vraag naar de 
fundamenten van het geloof als ketterij beschouwt, verliest immers haar exclusiviteit én een deel 
van haar geloofwaardigheid als de deconstructie en de rationalisering van het geloof ook blijkt 
plaats te vinden binnen die gemeenschap zelf.  
 
Reve was een deconstructivist van zijn eigen schrijverschap, die het geloof in de kunst en de 
kunstenaar openlijk benoemde, bekritiseerde én benutte. Ik wil echter waken voor al te 
verstrekkende conclusies als zou Reve door zijn optreden het charisma van de kunstenaar of de 
‘cirkel van geloof’ onherstelbare schade hebben toegebracht. Want natuurlijk is het perspectief 
dat ik voor dit onderzoek heb gekozen veel te nauw om zulke uitspraken te doen; een analyse 
van Reves schrijverschap is iets totaal anders dan een diachrone en overkoepelende analyse van 
het Nederlandse literaire veld. Ook heeft Reve tijdens zijn schrijverschap zelf de vruchten van 
het geloof geplukt, en hij gaf zich er rekenschap van dat hij juist door het geloof het podium 
heeft kunnen beklimmen waar vandaan zijn handelingen zichtbaar werden.  
Bovendien zijn er weinig naoorlogse Nederlandse schrijvers aan wie tijdens en na hun leven 
zoveel ‘religieuze’ verering ten deel is gevallen. Er is de laatste jaren een levendige handel in de 
brieven die Reve schreef en de objecten die hij gebruikte. De week na zijn dood in april 2006 
beheerste hij een week lang de Nederlandse kranten en de programma’s van de publieke 
omroep. De eerste biografie die over Reve verschijnt telt zo’n 2500 pagina’s en probeert alle 
details uit het leven van de schrijver zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen.924 Er bestaat op dit 
moment een Gerard Reve Genootschap, een Gerard Reve Museum, een Gerard Reve weblog, 
en zelfs een Gerard Reve startpagina en een Gerard Reve kalender op twitter.925 Sommige 
plaatsen waar Reve heeft gewerkt en gewoond zijn tot pelgrimsoorden verworden. Zo wordt 
Huize Het Gras, Reves residentie in Greonterp, bijna dagelijks door bewonderaars bezocht. 
Recentelijk wees de Volkskrant nog een makelaar op zijn feilen omdat hij ‘het belangrijkste’ had 
nagelaten te vermelden in de omschrijving van een huis dat hij ter verkoop aanbood: vanuit de 
woning is Huize Het Gras te zien.926  

                                                        
924 Op het moment van schrijven is het, in verband met een conflict tussen biograaf Nop Maas en Reves erfgenaam 
Joop Schafthuizen, onzeker of ook het derde deel van de biografie zal verschijnen. 
925 Voor de laatste drie, zie respectievelijk: gerardreve.web-log.nl, gerardreve.eigenstart.nl en 
twitter.com/#!/Revetwalender (alle geraadpleegd in juni 2011). 
926 Anoniem 2010. Overigens typeerde Koos Postema de woning al in 1971 op televisie als een ‘legendarisch huis in 
de Nederlandse literatuurgeschiedenis’. (AV Koos Postema op woensdag (VARA) 1971.) 
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De essentie van Reves schrijverschap – vanuit het perspectief dat ik heb gekozen – is dus niet 
dat hij voor eens en voor altijd afrekende met de illusio en de charismatische ideologie, maar dat 
hij aantoonde dat er niet alleen volgens de regels, maar ook met de regels van de kunst gespeeld 
kan worden. Reves belangrijkste strijdtoneel was niet dat van de poëtica, daar waar de breuk met 
het voorafgaande tot traditie is uitgegroeid en dus onderdeel is geworden van het 
verwachtingspatroon rond een kunstenaar, maar de manifestatiepoëtica: opvattingen over hoe 
een kunstenaar zich verhoudt tot de maatschappij en de economie, en over de wijze waarop een 
kunstenaar zichzelf en zijn producten mag en moet (re)presenteren. Zo Reve op dat gebied in 
Nederland aan een verandering heeft bijgedragen, dan is het dat het onderscheid tussen 
autonomie en heteronomie in het literaire veld sterk is vertroebeld. Daarom is het tegenwoordig 
een stuk lastiger dan in 1960 om te doen wat Reve deed: als ‘literaire’ schrijver opzien baren met 
een openlijk commerciële opstelling en het benoemen van het geloof.  
Hoe problematisch Bourdieus sociologisch model in veel opzichten ook is, in de mogelijkheid 
om Bourdieu tegen zichzelf in te lezen en zo de singulariteit van kunstenaars zichtbaar te 
maken, ligt een nog goeddeels onbenutte waarde van zijn theoretisch instrumentarium; een 
waarde die ik met dit onderzoek hoop te hebben aangetoond. Als we dat instrumentarium willen 
inzetten om de kunstwereld en kunstenaars te analyseren, is het belangrijk om het te ontdoen 
van zijn ideologische veren, afstand te nemen van de overwegend structuralistische tendens 
ervan, en meer te luisteren naar wat kunstenaars en schrijvers zelf te zeggen hebben en hadden 
over de rol die zij spelen in het culturele veld.  
 
 

Ten s lo t t e : De kies achter glas   

In een vitrine van het Gerard Reve Museum, op de tweede etage van de Amsterdamse centrale 
bibliotheek, ligt een verstandskies, afkomstig uit de mond van de auteur.927 Reve is zich altijd 
goed bewust geweest van de waarde van objecten die met zijn schrijverschap of persoon 
verbonden waren. Zo schonk hij talloze kroontjespennen weg, vaak met de mededeling dat hij 
er De avonden nog mee had geschreven, stuurde hij plukjes hoofd- en schaamhaar aan bekenden 
en onbekenden, verkocht hij brieven en manuscripten aan liefhebbers, maar ook agenda’s en 
oude schoenen. Hij signeerde zoveel van zijn boeken, dat iemand eens opmerkte dat boeken van 
Reve zónder zeldzamer zijn dan die mét een handtekening. 
Een verwoed verzamelaar van Reviana was Johan Polak, die al vanaf vroeg in de jaren zestig 
objecten van Reve opkocht. Zo af en toe vervaardigde Reve voor dit doel vervalsingen vol 
romantisch cachet. Zo schrijft hij in 1963 aan zijn vriend Wim Schuhmacher (‘Wimie’): 

Johan B.W. [Polak] heeft het klad en het manuskript van Brief Uit Amsterdam (geschreven, 
getypte, en definitieve getypte versie) van me gekocht voor éénhonderd gulden. Meteen heb 
ik hem de paperassen van de Brief uit Camden Town op dezelfde condities toegezonden, plus 
nog diverse falsificaties, te weten een reeks vermeende stadia van Gedicht Voor Mijn Negen En 
Dertigste Verjaardag, in potlood, inkt, ballpoint, verschillende soorten papier, wijn gemorst, 
tekeningetjes, vloeken, noties, vermaningen aan mijzelf, etc., alles in 40 minuten vervaardigd, 
maar zeer overtuigend er uit ziend [...].928 

                                                        
927 Het geëxposeerde deel van de tentoonstelling verandert iedere paar maanden. De kies is dus soms wel, en soms 
niet te bezichtigen in het museum. 
928 Reve 1980, p. 137 (16-3-1963). In 1964 vertelt Reve aan Jessurun d’Oliveira dat hij kladversies van zijn 
manuscripten verkoopt (Jessurun d'Oliveira 1965, p. 158). Reve stuurt met zijn brief van 3 maart 1967 wat 
schaamhaar mee aan Frits Boer, ‘dat je ten bate van de missie moogt verkopen.’ (Reve 1985, p. 94). Hoofdhaar stuurt 
hij onder andere aan Geert en Hillie van Oorschot en aan Willem Nijholt (Reve & Van Oorschot 2005, p. 256 
(12/13-10-1968); Reve & Nijholt 1997, p. 28 (27-3-1972)). Zie voor correspondentie over het schenken en verkopen 
van brieven, manuscripten en persoonlijke bezittingen voorts: Reve 1980, p. 133-134 (11-3-1963), p. 142 (20-3-1963), 
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De kies ligt in de vitrines van het museum tussen andere, meer conventionele memorabilia, 
zoals eerste drukken, manuscripten, bibliografische uitgaven en foto’s, maar er zijn ook 
treinkaartjes, museumabonnementen, boodschappenlijstjes, teennagels, een zakdoek en een 
kurkentrekker geëxposeerd. Het beschreven kaartje dat naast de kies ligt maakt duidelijk dat 
Reve haar heeft uitgekozen om als fetisj te fungeren. Op het kaartje staat:  
 

Certificaat 

Ondergetekende, REVE, Gerard, schrijver, rooms-katholiek, Leraar en Belijder, verklaart dat 
bijgevoegde kies getrokken is uit de bovenkaak links van Leraar, zijnde Verstandskies. 
Gevoegd bij kies is ene hoeveelheid boomwol, gedrenkt met het Bloed van Belijder. 
Gegeven te Schoorl, op Woensdag 24 december 1997. 
 
S.D.G., 

Gerard Reve 

De getrokken kies achter glas reflecteert op een zelfde soort manier op het charisma van de 
kunstenaar als de geëxposeerde readymades van Duchamp. Hier ligt een object dat niet alleen 
als fetisj in een museumvitrine wordt getoond, maar dat ook het functioneren van zichzelf als 
fetisj becommentarieert en ironiseert. De kies ligt er namelijk niet als getuige van een historische 
gebeurtenis, en speelt ook geen rol van betekenis in het leven of het werk van de persoon aan 
wie de expositie is gewijd. Ze behoort dus tot een andere categorie dan, bijvoorbeeld, het stokje 
van Van Oldenbarnevelt of de stofzuiger van Vestdijk. Het is gewoon een kies, en juist omdat 
die kies zo gewoon is, ziet ze er zo vreemd uit in een vitrine. 
Er zijn ten minste drie manieren om naar de kies te kijken. Ten eerste kan ze gezien worden als 
commentaar op het geloof in de kunstenaar. Reve presenteert zichzelf als heilige, en de kies, die 
geen andere betekenis heeft dan dat ze hem toebehoorde, als zijn relikwie. Zo maakt Reve niet 
alleen een karikatuur van zichzelf als rooms-katholiek, maar ook van het religieuze waas dat 
kunst en de kunstenaar omgeeft. De intentie was dus ironisch – een indruk die ondersteund 
wordt door het hoofdlettergebruik op het certificaat, de archaïsmen, de zelfrepresentatie als 
‘Leraar en Belijder’ en het detail van het bloed – en de kies is daarmee een typisch voorbeeld van 
revische grappenmakerij, of, zo u wilt, een intellectueel commentaar op het charisma van de 
kunstenaar.  
De tweede manier een van de zienswijzen die we bij Bourdieu vinden. De kies wordt dan 
beschouwd als een perfecte illustratie van de magische, transformerende kracht die de 
kunstenaar ontleent aan de charismatische ideologie. Net zoals een urinoir, een sneeuwschep en 
een flessenrek tot fetisj verwerden doordat een kunstenaar ze uitkoos en er een ‘wereld van 
celebranten en gelovigen’ bestond die het object heeft gewijd,929 werd Reves kies tot fetisj omdat 
Reve haar daartoe voorbestemde en omdat gelovigen de kies betekenis geven door haar in een 
vitrine te plaatsen, ernaar te kijken, of erover te schrijven.930 Anders dan bij een boek hoefde 
Reve er geen handtekening op te zetten om het te tooien met de magische glans van zijn 
persoon; de kies was immers al, net als zijn hoofd- en schaamhaar, een deel van hem, en 
daarmee in potentie een sacraal voorwerp.  
De derde manier is een combinatie van de eerste en tweede, en ook deze treffen we bij Bourdieu 
aan. De kies wordt dan beschouwd als een ironisch commentaar op de charismatische ideologie 

                                                                                                                                                             
p. 145 (9-5-1963); Reve 1986, p. 34 (14-3-1964); Reve 1993, p. 199 (28-10-1981); Reve & Nijholt 1997, 34-35 (6-4-
1972); Reve & Van Oorschot 2005, p. 139 (6-10-1964); Reve 2007, p. 468-470 (14-5-1989).  
929 Bourdieu 1989 [1977], p. 256-257; Bourdieu 1994, p. 208. 
930 Ik schrijf weliswaar beschouwend over de kies, maar ook ik draag volgens deze visie bij aan haar consecratie, 
louter doordat ik haar hier ter sprake breng.     
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en de illusio, maar het feit dat ze is geëxposeerd in een museum, plaats van wijding bij uitstek, 
betekent dat de ironie is genaturaliseerd en de aanslag op de ‘cirkel van het geloof’ is verijdeld.  
Voor mij ligt de essentie van de kies achter glas in de driedubbele blik waarmee het object kan 
worden bekeken. Het is voor sommigen een grap, voor anderen is het net zo sacraal als de 
geëxposeerde eerste drukken en manuscripten van de schrijver, en weer anderen vinden het een 
groteske vorm van persoonsverheerlijking en storen zich aan de impliciete boodschap dat dit 
object van net zoveel waarde zou zijn als Reves literatuur. Want die kies is natuurlijk een pars 
pro toto: de persoon Reve wordt hier geëxposeerd en geëerd, níet de literatuur die hij naliet. Tot 
die laatste groep, die van de verontrusten, behoorde Kester Freriks. Hij schreef in 2003, vlak 
nadat de plannen voor het Reve Museum bekend waren gemaakt, een verontwaardigd artikel in 
NRC Handelsblad over de te exposeren kies en teennagels. Freriks meende dat het ‘serieuze 
literaire werk’ van Reve aan het zicht wordt onttrokken wanneer museumvitrines met dit soort 
objecten worden gevuld, om zo de schare aanbidders te bedienen voor wie ‘alles wat de 
Volksschrijver heeft aangeraakt’ literatuur is. Het exposeren van de kies was een misverstand, 
volgens Freriks, die zich op Merlyn beriep: ‘Wat telt is het boek, niets meer en vooral niets 
minder.’931  
Freriks probeerde Reve zo in een mal te persen waar hij met geen mogelijkheid in past. Reves 
schrijverschap strekt zich immers uit tot ver voorbij de grenzen van het boek. Een deel van zijn 
schrijverschap is het ‘serieuze literaire werk’ dat hij produceerde, maar een even relevant, en 
bovendien onlosmakelijk met dat serieuze werk verbonden deel ervan is zijn publieke 
manifestatie. Zowel binnen als buiten zijn werk becommentarieerde Reve de kunstwereld, de 
kunstenaars en zichzelf op een hyperbewuste en ontregelende manier, waarbij hij het charisma 
van de kunstenaar zowel bespotte als benutte. Van dat schrijverschap is de kies achter glas de 
dubbelzinnige getuige. 

                                                        
931 Freriks 2003. De volledige passage luidt: ‘Met eerste drukken, brieven, manuscripten, opdrachten en bibliofiele 
uitgaven dient het virtuele Reve-museum zeker een doel; maar de trotse tentoonstelling van “de verstandskiesch”, 
afgeknipte teennagels en “hechtingen met Bloedt”, zoals Reve deze attributen omschreef, is ronduit onsmakelijk. Bij 
berichten als deze heb ik een groot verlangen naar de literaire opvattingen die in de jaren zeventig [sic] bij het 
tijdschrift Merlijn opgeld deden. Wat telt is het boek, niets meer en vooral niets minder.’ 




